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 كتاب األم
 لإلمام الشافعي رمحه اهلل

 
 اجلزء اخلامس

 
 



  .اجلزء اخلامس وأوله كتاب النكاح -اهلل  
 
 
 
  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
  
 كتاب النكاح  
  
 ما حيرم اجلمع بينه  

قد وأن جتمعوا بني األختني إال ما   :قال تبارك وتعاىل :الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع قال 
فال حيل اجلمع بني األختني حباد من نكاح وال ملك ميني ألن اهلل تبارك وتعاىل أنزله مطلقآ  :سلف  قال

فال حيرم من احلرائر شيء إال حرم من اإلماء بامللك مثله إال العدد فإن اهلل تبارك وتعاىل انتهى بااحلرائر إىل  
أخربنا أ ابن عيينة عن  .مل ينته به إىل عدد أو ما ملكت أميانكم   :أربع وأطلق اإلماء فقال عز ذكره

أنه كره من اإلماء ما كره من احلرائر إال العدد أخربنا  :مطرف عن أيب اجلهم عن أيب األخضر عن عمارة
يكره من اإلماء ما يكره من  :قال ابن مسعود :سفيان عن هشام بن حسان وأيوب عن ابن سريين قال

يف معىن القرآن وبه نأخاذ   -إن شاء اهلل تعاىل  -هذا من قول العلماء احلرائر إال العدد قال الشافعي و
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤياب   .والعدد ليس من النسب وال الرضاع بسبيل :قال

أحلتهما آياة   :أن رجال سأل عثمان بن عفان عن األختني من ملك اليمني هل جيمع بينهما فقال عثمان
  وحرمتهما آية وأما

   
 

 1569 :صفحة 
 
فخرج من عنده فلقي رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم  :أنا فال أحب أن أصنع ذلك قال  

قال ابان   :مالك :قال .لو كان يل من األمر شيء مث وجدت أحدا فعل ذلك جلعلته نكاال :فقال
  . بن العوام مثل ذلكوبلغين عن الزبري :أراه علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه قال مالك :شهاب



أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أبيه أن عمر بن اخلطاب سئل عن املرأة  
ما أحب أن أجيزمها مجيعاا واااه    :وابنتها من ملك اليمني هل توطأ إحدامها بعد األخرى فقال عمر

سئل عمر عن األم وابنتها من  :بن عتبة عن أبيه قالأخربنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل 
فوددت أن عمر كان أشاد   :قال أيب :ما أحب أن أجيزمها مجيعا فقال عبيد اهلل :ملك اليمني فقال

مسعت ابن أيب مليكة خيرب أن معاذ بان   :يف ذلك مما هو فيه أخربنا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج قال
إن يل سرية قد أصبتها وأاا قد بلغت هلا ابناة جارياة يل    :ائشة فقال هلاعبيد اهلل بن معمر جاء إىل ع

ال يفعله  :فإين واهلل ال أدعها إال أن تقويل يل حرمها اهلل فقالت :ال فقال :فقالت .أفأستسر ابنتها
قال الشافعي فإذا كان عند الرجل امرأة فطلقها فكان ال ميلك رجعتها  .أحد من أهلي وال أحد أطاعين 

وإذا حرم اهلل تعاىل اجلمع بينهما ففي ذلك داللاة   .فله أن ينكح أختها ألنه حينئذ غريجامع بني األختني
ولوكان لرجل جارية يطؤهاا   .على أنه مل حيرم نكاح إحدامها بعد األخرى وهذه منكوحة بعد األخرى

ان يطأ بنكااح إو كتاباة أو   فأراد وطء أختها مل جيز له وطء اليت أراد أن يطأ حىت حيرم عليه فرج اليت ك
خروج من ملكه فإذا فعل بعض هذا مث وطىء األخت مث عجزت املكاتبة أو ردت املنكوحة كانت اليت أبيح 
له فرجها أوال مث حرمت عليه غريحالل له حىت حيرم فرج اليت وطىء بعدها كما حرم فرجها قبل أن يطاأ  

 وآخرأ أو مل تلد ألنه يف كلتا احلالتني إاما يطؤهاا  وسواء ولدت له اليت وطىء أوال .أختها مث هكذا أبدا
وإذا اجتمع النكاح وملك اليمني يف أختني فالنكاح ثابت ال يفسمه ملك الايمني كاان    .مبلك اليمني

فلوكانت لرجل جارية يطؤها فولدت له أو مل تلد حىت ينكح أختها كان النكااح   .النكاح قبل أو بعد
الوطء ما كانت أختها زوجة له وأحب إيل لو حرم فرج أختها اململوكاة  ثابتآ وحرم عليه فرج األخت ب

حني يعقد نكاح أختها بالنكاح أو قبله بكتابة أو عتق أو أن يزوجها وإن مل يفعل مل أجربه على ذلك وال 
ولو كانت  .على بيعها وايته عن وطئها كما ال أجربه على بيع جاربية له وطىء ابنتها وأااه عن وطئها

 ده عن
   
 

 1570 :صفحة 
 
ما الفرق بني  :قال الشافعي فإن قال قائل .أمة زوجة فتزوج أختها حرة كان نكاح اآلخرة مفسوخأ  

النكاح يثبت للرجل حقا على املرأة وللمرأة حقآ على الرجل وملك عقدة  :الوطء بامللك والنكاح قيل له



 األمتني فلو ملك رجل عقدة نكاح أختني يف عقدة النكاح يقوم يف حترمي اجلمع بني األختني مقام الوطء يف
  .أفسدنا نكاحهما ولوتزوجهما ال يدري أيتهما أول أفسدنا نكاحهما

ولو ملك امرأة وأمهاهتا وأوالدها يف صفقة بيع مل نفسد البيع وال حيرم اجلمع يف البيع إاما حيرم مجع الوطء  
ىء أمة مث باعها من ساعته أو أعتقها أو كاتبها أو بااع  ولووط .يف اإلماء فأما مجع عقدة امللك فال حيرم

بعضها كان له أن يطأ أختها مكانه وليس له يف املرأة أن ينكح أختها وهي زوجة له وال أن ميلك املرأة غريه 
وولد األمة ال  .وولد املرأة يلزمه بالعقد وإن مل يقر بوطء إال أن يالعن .وال أن حيرمها عليه بغريطالق

واألمة تكون مملوكاة لاه    .غري اقرار بوطء وال جيوز أن تكون املرأة زوجة له وحيل فرجها لغريهيلزم ب
وفرجها حالل لغريه إذا زوجها وحرام عليه وهو مالك رقبتها وليس هكذا املرأة املرأة حيل عقدها مجاعهاا  

 :قال .ذا ذهب حل فرجهاوال حيرم مجاعها والعقد ثابت عليها إال بعلة صوم أو إحرام أو ما أشبهه مما إ

ولو أن رجال له امرأة من أهل الشرك فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها مث أسلمت امرأته يف العدة 
حرم عليه فرج جاريته اليت اشترى ومل تبع عليه وكانت امرأته امرأته حباهلا وكذلك لو كانت هي املسلمة 

ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم  :م وهي يف العدة قالقبله واشترى أختها أو كانت له فوطئها مث أسل
حيرم عليه فرجها حىت وطىء أختها اجتنبت اليت وطىء اخرآ بوطء األوىل وأحب إيل لو اجتنب األوىل حىت 

سواء يف هذا ولدت اليت وطئت  :قال .يستربىء اآلخرة وإن مل يفعل فال شيء عليه إن شاء اهلل تعاىل
أو مل تلد واحدة منهما ولو حرم فرج اليت وطىء أوال بعد وطء اآلخرة أحبت له وطء أوال أو آخرآ أو مها 

األخرة مث لوحل له فرج اليت زوج فحرم فرجها عليه بأن يطلقها زوجها أوتكون مكاتبة فتعجزمل حتل لاه  
رج هي وكانت اليت وطىء حالال له حىت حيرم عليه فرجها فتحل له األوىل مث هكذا أبدا مىت حل لاه فا  

واحدة فوطئها حرم عليه وطء األخرى حىت حيرم عليه فرج اليت حلت له مث حيل له فرج اليت حرمت علياه  
فيكون حترمي فرجها كطالق الرجل الزوجة الذي ال ميلك فيه الرجعة مث يباح له نكاح أختها فإذا نكحها مل 

ميلك رقبة أختني وأخوات وأمهات وال  حيل له نكاح اليت طلقها حىت تبني هذه منه إال أاما خيتلفان يف أنه
  .ميلك عقد أختني بنكاح

  
   
 

 1571 :صفحة 
 



   
 من حيل اجلمع بينه  

وال بأس أن ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته ألنه ال نسب بينهما حيارم   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ساب مبن مجعهن إليه وقام الرضاع مقام هبااجلمع بينهما له وال رضاع وإاما حيرم اجلمع يف بعض ذوات األن

أخربنا سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار أن عبد اهلل بن صفوان مجع بني امرأة  :قال الشافعي .النسب
أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه مسع احلسن بان   :قال الشافعي .رجل من ثقيف وابنته

وال  :قال الشافعي .له فأصبح النساء ال يدرين أين يذهنب مجع ابن عمر يل بني ابنيت عم :حممد يقول
بأس أن يتزوج الرجل املرأة ويزوج ابنتها ابنه ألن الرجل غري ابنه قد حيرم على الرجل ما ال حيرم على ابنه 

  .وكذلك يزوجه أخت امرأته
  
 اجلمع بني املرأة وعمتها  

الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صالى اهلل   أخربنا مالك عن أيب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وهبذا نأخذ وهو  :قال الشافعي .ال جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها    :عليه وسلم قال

قول من لقيت من املفتني ال اختالف بينهم فيما علمته وال يروى من وجه يثبته أهل احلديث عن النيب صلى 
وقد روي من وجه ال يثبته أهل احلديث من وجه آخر ويف هذا حجة  .عن أيب هريرة اهلل عليه وسلم إال

على من رد احلديث وعلى من أخذ باحلديث مرة وتركه أخرى إال أن العامة إاما تبعت يف حترمي أن جيماع  
خالتها إال ومل نعلم فقيها سئل مل حرم اجلمع بني املرأة وعمتها و .بني املرأة وعمتها وخالتها قول الفقهاء

قال حبديث أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإذا أثبت حبديث منفرد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
شيئا فحرمه مبا حرمه به النيب صلى اهلل عليه وسلم وال علم له أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالاه إال مان   

ه من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم حاديثا  حديث أيب هريرة وجب عليه إذا روى أبو هريرة أو غري
آخر ال خيالفه أحد حبديث مثله عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن حيرم به ما حرم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وحيل به ما أحل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد فعلنا هذا يف حديث التغليس وغري حديث وفعله غريناا يف  

كثري ممن جامعنا على تثبيت احلديث فيثبته مرة ويرده أخرى وأقل ما علمنا هبذا مث يتحكم  .غري حديث
أن يكون خمطئا يف التثبيت أو يف الرد ألاا طريق واحدة فال جيوز تثبيتها مرة وردها أخرى وحجته على من 



يس يسأل أحد من ال أقبل إال اإلمجاع ألنه ال يعد إمجاعا حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها ول :قال
 أهل العلم علمته 

   
 

 1572 :صفحة 
 
وليس يف اجلمع  :قال .إاما نثبته من احلديث وهو يرد مثل هذا احلديث وأقوى منه مرارا :إال قال  

بني املرأة وعمتها وخالتها مما أحل وحرم يف الكتاب معىن إال أنا إذا قبلنا حترمي اجلمع بينهما عن رسول اهلل 
قد ذكر اهلل عز وجل من  :فإن قال قائل .ه وسلم فعن اهلل تعاىل قبلناه مبا فرض من طاعتهصلى اهلل علي

القرآن عريب اللسان منه حمتمل واسع ذكر اهلل من حرم بكل حال  :حرم من النساء وأحل ما وراءهن قيل
ا حرمت ومثال  يف األصل ومن حرم بكل حال إذا فعل الناكح أو غريه فيه شيئا مثل الربيبة إذا دخل بأمه

وكانوا جيمعون بني األختني فحرمه ولايس يف   .امرأة ابنه وأبيه إذا نكحها أبوه حرمت عليه بكل حال
حترميه اجلمع بني األختني إباحة أن جيمع بني ما عدا األختني إذا كان ما عدا األختني خمالفا هلما كان أصال 

وحيرم على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم غاريه  يف نفسه وقد يذكر اهلل عز وجل الشيء يف كتابه فيحرمه 
وأحل لكم ما وراء ذلكم  ليس فيه إباحة أكثر من أربع ألنه انتهى بتحليال النكااح إىل     :مثل قوله

 :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لغيالن بن سلمة الذي كان قد أسلم وعنده عشر نسوة .أربع

ى لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن انتهاء اهلل بتحليله إىل أرباع  أمسك أربعا وفارق سائرهن  فأبان عل 
حظر ملا وراء أربع وإن مل يكن ذلك نصا يف القرآن وحرم من غري جهة اجلمع والنسب النساء املطلقاات  

 .ثالثا حىت تنكح زوجا غريه بالقرآن وامرأة املالعن بالسنة وما سواهن مما مسيت كفاية ملا استثىن مناه 

والقول يف اجلمع بني املرأة وعمتها وعماهتا من قبل آبائها وخالتها وخاالهتا من قبل أمهاهتاا وإن   :قال
بعدن كالقول يف األخوات سواء أن نكح واحدة مث نكح أخرى بعدها ثبت نكاح األوىل وسقط نكااح  

األخ قبل العماة  اآلخرة وإن نكحهما يف عقدة معا انفسخ نكاحهما وإن نكح العمة قبل بنت األخ أو ابنة 
  .فسواء هو جامع بينهما فيسقط نكاح اآلخرة ويثبت نكاح األوىل وكذلك اخلالة

وسواء دخل باألوىل منهما دون اآلخرة أو باآلخرة دون األوىل أو مل يدخل وهكذا حيرم اجلمع بيناهما   
جل أن جيمع بيناه  وما مل يكن للر .بالوطء مبلك اليمني والرضاع وملك اليمني يف الوطء والنكاح سواء

وإذا  .وبني األختني أو املرأة وعمتها أو املرأة وخالتها فنكح اثنتني منهن يف عقدة فالعقدة منفسخة كلها



نكح إحدامها قبل األخرى فنكاح األوىل ثابت ونكاح اآلخرة مفسوخ وال يصنع الدخول شيئا إاما تصنعه 
اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اجلمع  وما اى اهلل عن اجلمع بينه من األخوات وما .العقدة

 بني العمة واخلالة ففيه داللة على أن كل واحدة منهما 
   
 

 1573 :صفحة 
 
حتل بعد األخرى فال بأس أن ينكح األخت فإذا ماتت أو طلقها طالقا ميلك فيه الرجعة وانقضت عادهتا    

ح األخرى وهكذا العمة واخلالة وكل من اي عن اجلمع أو طالقا ال ميلك فيه الرجعة وهي يف عدهتا أن ينك
  .بينه
  
 نكاح نساء أهل الكتاب وحترمي إمائهم  

إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن    :قال اهلل تبارك وتعاىل :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
ا نزلت يف مهاجرة من أهل فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أا :قال الشافعي .إىل  وال هم حيلون هلن  

وال متسكوا   :مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أيب معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول اهلل عز وجل
 :قال اهلل عز وجل :وقال .بعصم الكوافر  نزلت فيمن هاجر من أهل مكة مؤمنا وإاما نزلت يف اهلدنة

إاا نزلت يف مجاعة  :كم  وقد قيل يف هذه اآليةوال تنكحوا املشركات حىت يؤمن  اىل قوله  ولو أعجبت 
 :مشركي العرب الذين هم أهل األوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجاهلم املؤمنات قال

هاذه اآلياة يف مجياع     :وقد قيل :قال .فإن كان هذا هكذا فهذه اآليات ثابتة ليس فيها منسوخ
اح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت يف إحالل ذبائح املشركني مث نزلت الرخصة بعدها يف إحالل نك

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتااب حال لكام      :قال اهلل تبارك وتعاىل .أهل الكتاب
فأيهما كان فقد أبيح فيه نكااح   :وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات  إىل قوله  أجورهن  وقال

تعاىل نكاح حرائرهم داللة عندي واهلل تعاىل أعلم على حترمي إمائهم ألنه حرائر أهل الكتاب ويف إباحة اهلل 
معلوم يف اللسان إذا قصد قصد صفة من شيء بإباحة أو حترمي كان ذلك دليال على أن ما قد خرج مان  
تلك الصفة خمالف للمقصود قصده كما اى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فادل  

باحة غري ذوات األنياب من السباع وإن كانت اآلية نزلت يف حترمي نساء املؤمنني على املشركني ذلك على إ



ويف مشركي أهل األوثان فاملسلمات حمرمات على املشركني منهم بالقرآن على كل حال وعلى مشاركي  
واحملصنات من  :قال .أهل الكتاب لقطع الوالية بني املشركني واملسلمني وما مل خيتلف الناس فيه علمته

ومن مل يستطع منكم طوال  إىل قوله  مان    :وقال اهلل عز وجل .املؤمنات ومن أهل الكتاب احلرائر
فتياتكم املؤمنات ذلك ملن خشي العنت منكم  ويف إباحة اهلل اإلماء املؤمنات على ما شرط ملن مل جيد طوال 

أهل الكتاب وعلى أن اإلماء املؤمنات ال حيللان  وخاف العنت داللة واهلل تعاىل أعلم على حترمي نكاح إماء 
 إال ملن مجع 
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األمرين مع إمياان ألن كل ما أباح بشرط مل حيلل إال بذلك الشرط كما أباح التيمم يف السفر واإلعواز   

به اإلماء املؤمنات يف املاء فلم حيلل إال بأن جيمعهما املتيمم وليس إماء أهل الكتاب مؤمنات فيحللن مبا حل 
  .من الشرطني مع اإلميان

  
 تفريع حترمي املسلمات على املشركني  

فإذا أسلمت املرأة أو ولدت على اإلسالم أو أسلم أحد أبويها وهي صبية  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
م وهاي  مل تبلغ حرم على كل مشرك ووثين نكاحها بكل حال ولو كان أبواها مشركني فوصفت اإلسال

تعقل صفته منعتها من أن ينكحها مشرك فإن وصفته وهي ال تعقل صفته كاان أحاب إيل أن ميناع أن    
  .ينكحها مشرك وال يبني يل فسخ نكاحها لو نكحها يف هذه احلالة واهلل أعلم

  
 باب نكاح حرائر أهل الكتاب  

م ألن اهلل تعاىل أحلاهن بغاري   وحيل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن  .استثناء وأحب إيل لو مل ينكحهن مسلم

تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بان   :عبد اهلل يسأل عن نكاح املسلم اليهودية والنصرانية فقال
  .ا فلما رجعنا طلقناهنأيب وقاص وحنن ال نكاد جند املسلمات كثري



 :قال الشافعي .ال يرثن مسلما وال يرثوان ونساؤهن لنا حل ونساؤنا حرام عليهم :فقال :وقال 

وأهل الكتاب الذين حيل نكاح حرائرهم أهل الكتابني املشهورين التوراة واإلجنيل وهم اليهود والنصاارى  
ارى الذين حيل نساؤهم وذباائحهم إال أن  والصابئون والسامرة من اليهود والنص :قال .دون اجملوس

يعلم أام خيالفوام يف أصل ما حيلون من الكتاب وحيرمون فيحرم نكاح نساائهم كماا حيارم نكااح     
وإن كانوا جيامعوام على أصل الكتاب ويتأولون فيختلفون فال حيرم ذلك نسائهم وهم منهم  .اجملوسيات

وال حيل نكاح حرائر  :قال .يلزمه اسم صاىبء وال سامريحيل نساؤهم مبا حيل به نساء غريهم ممن مل 
من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية ألن أصل دينهم كان احلنيفية مث ضلوا بعبادة األوثان وإاما انتقلوا 
ا إىل دين أهل الكتاب بعده ال بأام كانوا الذين دانوا بالتوراة واإلجنيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها إاما ضالو 

وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضاى مان    .عن احلنيفية ومل يكونوا كذلك ال حتل ذبائحهم
آبائه عبادة األوثان ومل يكن من أهل الكتابني املشهورين التوراة واإلجنيل فدان ديناهم مل حيال نكااح    

 فهل يف هذا  :فإن قال قائل .نسائهم
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كتب  :حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال :نا سفيان بن عيينة قالنعم أخرب :من أمر متقدم قيل  

عمر بن عبد العزيز إىل عدي أن يسأل احلسن مل أقر املسلمون بيوت النريان وعباادة األوثاان ونكااح    
 .ألن العالء بن احلضرمي ملا قدم البحرين أقرهم على ذلاك  :األمهات واألخوات فسأله فقال احلسن

أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل بن دينار  .ما ال أعلم فيه خالفا بني أحد لقيتهفهذا  :قال الشافعي
ما نصارى العرب بأهل كتاب وماا   :عن سعد احلارثي موىل عمر أو عبد اهلل بن سعد عن عمر أنه قال
 أخربنا الثقفي عن أيوب عان ابان   .حيل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حىت يسلموا أو أضرب أعناقهم

ال تؤكل ذبائحهم فإام مل يتمسكوا من  :سألت عبيدة عن ذبائح نصارى بين تغلب فقال :سريين قال
وهكذا أحفظه وال أحسبه وغريه إال وقد بلغ به علي بان   :قال الشافعي .نصرانيتهم إال بشرب اخلمر

ليس  :ال عطاءق :أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال .أيب طالب رضي اهلل تداىل عنه هبذا اإلسناد
نصارى العرب بأهل كتاب إاما أهل الكتاب بنوإسرائيل والذين جاءهتم التوراة واإلجنيل فأما من دخل فيهم 

وتنكح املسلمة على الكتابية والكتابية على املسلمة وتنكح أربع  :قال الشافعي .من الناس فليسوا منهم



ها وأحكامها اليت حتل هبا وحترم كاملسالمة ال  كتابيات كما تنكح أربع مسلمات والكتابية يف مجيع نكاح
ختالفها يف شيء وفيما يلزم الزوج هلا وال تنكح الكتابية إال بشاهدين عدلني مسلمني وبويل من أهل دينها 

ولاو زو ت   .كويل املسلمة جاز يف دينهم غري ذلك أو مل جيز ولست أنظر فيه إال إىل حكم اإلساالم 
ندهم نكاح فاسد كان نكاحها صحيحا وال يرد نكاح املسلمة من شيء نكاحا صحيحآ يف اإلسالم وهوع

إال رد نكاح الكتابية من مثله وال جيوزنكاح املسلمة بشيء إال جازنكاح الكتابية مبثله وال يكون ويل الفمية 
عليه  مسلما وإن كان أباها ألن اهلل تعاىل قطع الوالية بني املسلمني واملشركني وتزوج رسول اهلل صلى اهلل

وسلم أم حبيبة بنت أيب سفيان وويل عقلة نكاحها ابن سعيد بن العاص وكان مسلمآوأبو سفيان حي فدل 
ذلك على أن ال والية ين أهالالقرابةإذا اختلف الدينان وءإن كان أبآ وأن الوالياة بالقراباة واجتمااع    

  .الدينني

وهلا عليه ما للمسلمة وله عليها ما له على  ويقسم للكتابية مثل قسمته للمسلمة ال اختالف بينهما :قال 
فإن طلقها أو آىل منها أو ظاهر أمل أو قذفها لزمه يف ذلك  .املسلمة إال أاما ال يتوارثان باختالف الدينني

كله ما يلزمه يف املسلمة إال أنه ال حد على من قذف كتابية ويعزر وإذا طلقها فله عليها الرجعة يف العادة  
 وإن طلقها ثالث فنكحت قبل مضي  .سلمةوعدهتا عدة امل
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العدة وأصيبت مل حتلل له إن نكحت نكاحا صحيحا بعد مضي العدة ذميا فأصاهبا مث طلقت أو ماات    

عنها وكملت عدهتا حلت للزوج األول حيلها للزوج كل زوج أصاهبا يثبت نكاحه وعليها العدة واإلحداد 
وإذا ماتت فإن شاء شهدها وغسلها ودخل قربها وال يصلي عليها وأكره هلاا   .كما يكون على املسلمة

وله جربهاا علاى    :قال .أن تغسله لو كان هو امليت فإن غسلته أجزأ غسلها إياه إن شاء اهلل تعاىل
  :الغسل من احليضة وال يكون له إصابتها إذا طهرت من احليض حىت تغتسل ألن اهلل عز وجل يقول

قال  فإذا تطهرن  يعاين باملااء إال أن    .حىت ترى الطهر :ال بعض أهل العلم بالقرآنحىت يطهرن  فق
وله  :قال الشافعي .تكون يف سفر ال جتد املاء فتتيمم فإذا صارت ممن حتل هلا الصالة بالطهر حلت له

األظفار أن جيربها على الغسل من اجلنابة وعلى النظافة باالستحداد وأخذ  -واهلل تعاىل أعلم  -عندي 
 .والتنظف باملاء من غري جنابة ما مل يكن ذلك وهي مريضة يضر هبا املاء أو يف برد شديد يضر هبا املاء



وله منعها من الكنيسة واخلروج إىل األعياد وغري ذلك مما تريد اخلروج إليه إذا كان له منع املسلمة إتياان  
نه باطل وله منعها شرب اخلمر ألنه يذهب عقلها املسجد وهوحق كان له يف النصرانية منع إتيان الكنيسة أل

ومنعها أكل حلم اخلنزير إذا كان يتقذر به ومنعها أكل ما حل إذا تأذى برحيه من ثوم وبصل إذا مل تكن هبا 
وكذلك اليكون له منعها  .ضرورة إىل أكله وإن قدر ذلك من حالل ال يوجد رحيه مل يكن له منعها إياه

وإذا نكاح   :قال .ما مل تلبس جلد ميتة أو ثوبا منتنا يؤذيه رحيه فيمنعها منه لبس ماشاءت من الثياب
املسلم الكتابية فارتدت إىل جموسية أو دين غري دين أهل الكتاب فإن رجعت إىل اإلسالم أوإىل دين أهال  

بينها إن مل ترجع حىت تنقضي العدة فقد انقطعت العصمة  .الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح و
وال يقتل بالردة من انتقل من كفر  :قال .وبني الزوج وال نفقة هلا ىف العدة ألاا مانعة له نفسها بالردة

إىل كفر إاما يقتل من خرج من دين اإلسالم إىل الشرك فأما من خرج من باطل إىل باطل فال يقتل وينفاى  
يهودية أو نصرانية أو  :يؤخذ من أهلها اجلزيةمن بالد اإلسالم إال أن يسلم أو يعود إىل أحد األديان اليت 

ولو ارتدت من يهودية إىل نصرانية أو نصرانية إىل يهودية مل حترم  :قال .جموسية فيقر يف بالد اإلسالم
 :قال الربيع .عليه ألنه كان يصلح له أن يبتدىء نكاحها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه

ليس لك  :إذا كان نصرانيا فخرج إىل دين اليهودية أنه يقال له :قالالذي أحفظ من قول الشافعي أنه 
 أن حتدث دينا مل تكن عليه قبل نزول القرآن 
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فإن أسلمت أو رجعت إىل دينك الذي كنا نأخذ منك عليه اجلزية تركناك وإال أخرجناك مان باالد     

وال جياوز   :قال الشافعي .القول أحب إىل الربيع اإلسالم ونبذنا إليك ومىت قدرنا عليك قتلناك وهذا
وأي صنف مان   :قال .نكاح أمة كتابية ملسلم عبد وال حر حبال ملا وصفت من نص القرآن وداللته

املشركني حل نكاح حرائرهم حل وطء إمائهم بامللك وأي صنف حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم 
ا حتل حرائرهم بالنكاح وال حيل وطء أمة مشركة غري كتابياة  بامللك وحيل وطء األمة الكتابية بامللك كم

من غري أهل الكتاب مث دانت دين أهل  .ولو كان أصل نسب أمة .بامللك كما ال حيل نكاح نسائهم
الكتاب مل حيل وطؤها كما ال حيل نكاح احلرائر منهم وال حيل نكاح أمة كتابية ملسلم حبال ألاا داخلة يف 

ملشركات وغري حالل منصوصة باإلحالل كما نص حرائر أهل الكتاب يف النكاح وأن معىن من حرم من ا



سواء أن ال جيد الناكح طوال حلرة وخيااف   :اهلل تبارك وتعاىل إاما أحل نكاح إماء أهل اإلسالم مبعنيني
رمي العنت والشرطان يف إماء املسلمني دليل على أن نكاحهن أحل مبعىن دون معىن ويف ذلك دليل على حتا 

فلو  .من خالفهن من إماء املشركني واهلل تعاىل أعلم ألن اإلسالم شرط ثالث واألمة املشركة خارجة منه
نكح رجل أمة كتابيه كان النكاح فاسدا يفسخ عليه قبل الوطء وبعده وإن مل يكن وطىء فال صداق هلاا  

ى مالكه إن كان كتابياا وإن  وإن كان وطىء فلها مهر مثلها ويلحق الولد بالناكح وهو مسلم ويباع عل
  .كان مسلما مل يبع عليه

ولو وطىء أمة غري كتابية منع أن يعود هلا حبلت أو مل حتبل وإن حبلت فولدت فهي أم ولد له وال حيل له  
وطؤها لدينها كما يكون أمة له وال حيل له وطؤها لدينها فإذا مات عتقت مبوته وليس له بيعها وليس له أن 

وإن كانت هلا أخت حرة مسلمة  .كارهة ويستخدمها فيما تطيق كما يستخدم أمة غريهايزوجها وهي 
وهكذا إن كانت هلا أخت ألمها حرة كتابية أبوها كتايب فاشتراها حل له وطؤها مبلك  .حل له نكاحها

مع أن جيمع اليمني ومل يكن هذا مجعا بني األختني ألن وطء األوىل اليت هي غري كتابية غري جائز له وإاما اجل
وإن كانت هلا أخت من أبيها تدين بدين أهل الكتاب مل حتل له بامللك  .بني من حيل وطؤه على االنفراد

إاما انظر فيما حيل من املشركات إىل نسب األب ولايس هاذا    .ألن نسبها إىل أبيها وأبوها غري كتايب
والشرك يشرك الشارك والنساب إىل   كاملرأة يسلم أحد أبويها وهي صغرية ألن اإلسالم ال يشركه شرك 

 ولو أن أختها بلغت ودانت دين أهل الكتاب وأبوها  .األب وكذلك الدين له ما مل تبلغ اجلارية
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وثين أو جموسي مل حيل وطؤها مبلك اليمني كما ال حيل وطء وثنية انتقلت إىل دين أهل الكتاب ألن أصل   

لو نكح أمة كتابية وهلا أخت حرة كتابية أو مسلمة مث نكح أختها احلارة  و .دينها غري دين أهل الكتاب
قبل أن يفرق بينه وبني األمة الكتابية كان نكاح احلرة املسلمة أو الكتابية جائزا ألنه حالل ال يفسده األمة 

  .الكتابية اليت هي أخت املنكوحة بعدها ألن نكاح األوىل غري نكاح

الوطء يف نكاح مفسوخ حكمه أنه ال حيرم شيئا ألاا ليست بزوجة وال ملك ولو وطئها كان كذلك ألن  
ولو تزوج امرأة على أاا مسلمة فإذا هي كافرة كتابية كان  :قال .ميني فيحرم اجلمع بينها وبني أختها

ولو تزوجها على أاا كتابية فإذا هي مسلمة مل يكن له فسخ النكااح   .له فسخ النكاح بال نصف مهر



إاما نكحتاها   :ولو تزوج امرأة مل خيربأاا مسلمة وال كتابية فإذا هي كتابية وقال .خريمن كتابية ألاا
  .على أاا مسلمة فالقول قوله وله اخليار وعليه اليمني ما نكحها وهو يعلمها كتابية

  
 ما جاء يف منع إماء املسلمني  

ومن مل يستطع منكم طاوال أن يانكح     :قال اهلل تبارك وتعاىل :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
 .ذلك ملن خشي العنت  اآلية  :احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات  إىل قوله

داللة على أن املخااطبني هباذا األحارار دون     -واهلل تعاىل أعلم  -ففي هذه اآلية  :قال الشافعي
ماا دل   :مة ألنه غري واجد طوال حلرة وال أمة فإن قال قائلاملماليك فأما اململوك فال بأس أن ينكح األ

الواجدون للطول املالكون للمال واململوك ال ميلاك   :على أن هذا على األحرار وهلم دون املماليك قيل
إن مل جيد ماال من يعلم أنه ال ميلك ماال حبال إاما ميلك أبادا   :ماال حبال ويشبه أن ال خياطب بأن يقال

وال حيل نكاح األمة إال كما وصفت يف أصل نكاحهن إال بأن ال جيد الرجل احلر بصداق  :لقا .لغريه
فإذا اجتمع أن ال جيد طوال حلرة وأن خياف الزنا حل له  .أمة طوال حلرة وبأن خياف العنت والعنت الزنا 

ال خياف العنت أو وإن انفرد فيه أحدمها مل حيلل له وذلك أن يكون ال جيد طوال حلرة وهو  .نكاح األمة
أال ترى يكن أناه لاو    .خياف العنت وهو جيد طوال حلرة إاما رخص له يف خوف العنت على الضرورة

ولو كان عنده أربع نسوة فعشق خامساة مل   .عشق امرأة وثنية خياف أن يزين هبا مل يكن له أن ينكحها
 حيلل له أن ينكحها ما كانت عناده  حيل له نكاحها إذا مت األربع عنده أو كانت له امرأة فعشق أختها مل

 أختها وكذلك ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه حرم مل أرخص له يف نكاح ما حيرم عليه 
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خوف العنت ألنه ال ضرورة عليه حيل له هبا النكاح وال ضرورة يف موضع لذة حيل هبا احملرم إاما الضرورة   

 .املوت ومتنع من أمل العذاب عليها وأما اللذات فال يعطاها أحد بغري ما حتل باه  يف األبدان اليت حتيا من

فيه من قول غاريي   -إن شاء اهلل تعاىل  -الكتاب كاف  :فهل قال هذا غريك قيل :فإن قال قائل
مان   :أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول :أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال :وقد قاله غريي

أخربين ابن طاوس عان أبياه    :أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال .صداق حرة فال ينكح أمةوجد 



ما علمته حيل أخربناا   :خياف الزنا قال :ال حيل نكاح احلر األمة وهو جيد بصداقها حرة قلت :قال
أجائز هو سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أمسع عن نكاح األمة ما تقول فيه  :سفيان عن عمرو بن دينار قال

والطول هو الصداق ولست أعلم أحدا من الناس  :قال الشافعي .ال يصلح اليوم نكاح اإلماء  :فقال
جيد ما حيل له به أمة إال وهو جيد به حرة فإن كان هذا هكذا مل حيل نكاح األمة حلر وإن مل يكان هاذا   

مة بنكاح صحيح مث أيسر وإذا ملك الرجل عقدة األ .هكذا فجمع رجل حر األمرين حل له نكاح األمة
قبل الدخول أو بعده فسواء واالختيار له يف فراقها وال يلزمه فراقها حبال أبدا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ ألن 
أصل العقد كان صحيحا يوم وقع فال حيرم حبادث بعده وال يكون له أن ينكح أمة على أمه وذلك أنه إذا 

وكذلك ال ينكح أمة على حرة فإن نكح أمة على أمة أو حرة  .كانت عنده أمة فهو يف غري معىن ضرورة
ولو ابتدأ نكاح أمتني معا كان نكاحهما مفسوخا بال طالق ويبتدىء نكاح  :قال .فالنكاح مفسوخ

 .أيتهما شاء إذا كان ممن له نكاح اإلماء كما يكون هكذا يف األختني يعقد عليهما معا واملرأة وعمتها

ال جيوز له فالنكاح مفسوخ وال صداق هلا إال بأن يصيبها فيكون هلا  :اليت قلت وإن نكح األمة يف احلال
ولاو   .الصداق مبا استحل من فرجها وال حتلها إصابته إذا كان نكاحه فاسدا لزوج غريه لو طلقها ثالثا

نكحها وهو جيد طوال فلم يفسخ نكاحها حىت ال جيده فسخ نكاحها ألن أصله كان فاسادا ويبتادىء   
نكحتها وال أجد طوال حلرة فولدت له أو مل تلد إذا  :ولو نكحها وال زوجة له فقال .ها إن شاءنكاح

ولو وجد موسرا ألنه قد يعسر مث يوسار إال أن   .نكحتها وال أجد طوال حلرة كان القول قوله :قال
 .وبعدهتقوم بينة بأنه حني عقد عقدة نكاحها كان واجدا ألن ينكح حرة فيفسخ نكاحه قبل الدخول 

نكحتها وأنا أجد طوال حلرة أوال أخاف العنت فإن صادقه موالهاا فالنكااح     :وإن نكح أمة مث قال
 مفسوخ وال مهر عليه إن مل يكن أصاهبا فإن أصاهبا فعليه مهر مثلها وإن كذبه 
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هبا فلها نصف ما مسى فالنكاح مفسوخ بإقراره بأنه كان مفسوخا وال يصدق على املهر إن مل يكن دخل   

  .هلا وإن راجعها بعد جعلتها يف احلكم تطليقة وفيما بينه وبني اللة فسخا بال طالق

وإن نكح أمة نكاحا صحيحا مث أيسر فله أن  :يصدق وال شيء عليه إن مل يصبها قال :وقد قال غرينا 
ر عليها طالقا هلا وال هلان وال  ينكح عليها حرة وحرائر حىت يكمل أربعا وال يكون نكاح احلرة وال احلرائ



 .لواحدة منهن خيار كن علمن أن حتته أمة أو مل يعلمن ألن عقد نكاحها كان حالال فلم حيرم بأن يوسر

إن  :قيل .فقد حترم امليتة وحتلها الضرورة فإذا وجد صاحبها عنها كىن حرمتها عليه :فإن قال قائل
الكها وغري مالكها وغري حالال الثمن إال أن أكلها حيال  امليتة حمرمة بكل حال وعلى كل أحد بكل وجه م

واألمة حالل بامللك وحالل بنكاح العبد وحالل النكاح للحر مبعىن دون معىن وال تشابه   .يف الضرورة
امليتة احملرمة بكل حال إال يف حال املوت وال يشبه املأكول اجلماع وكل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل 

وال جيوز أن  .ه من نكاح أو ملك فإذا حل مل حيرم إال بإحداث شيء به ليس الغىن منهحال إال مبا أحل ب
يكون الفرج حالال يف حال حراما بعده بيسري وإاما حرمنا نكاح املتعة مع االتباع لئال يكون الفرج حالال 

ليس الغىن عنه مما يف حال حراما يف آخر الفرج ال حيل إال بأن حيل على األبد ما مل حيدث فيه شيء حيرمه 
فالتيمم حيل يف حال اإلعواز والسفر فإذا وجد املاء قبل أن يصلي بالتيمم بطال   :فإن قال قائل .حيرمه
التيمم ليس بالفرض املؤدي فرض الصالة والصالة ال تؤدى إال بنفسها وعلى املصلي أن  :قلت .التيمم

عد التيمم وقبل الصالة توضأ ألنه مل يادخل يف  يصلي بطهور ماء وإذا مل جيده تيمم وصلى فإن وجد املاء ب
وإذا صلى أو دخل يف الصالة مث وجد املاء مل تنقض صالته ومل يعد هلا وتوضأ لصالة  .الفرض ومل يؤده

بعدها وهكذا الناكح األمة لو أراد نكاحها وأجيب إليه وجلس له فلم ينكحها مث أيسار قبال أن يعقاد    
د نكاحها مث أيسر مل حترم عليه كما كان املصلي إذا دخل باالتيمم مث  نكاحها مل يكن له نكاحها وإن عق

وجد املاء مل حترم الصالة عليه بل نكاح األمة يف أكثرمن حال الداخل يف الصالة الاداخل يف الصاالة مل   
 :قال .يكملها والناكح األمة قد أكمل مجيع نكاحها وإكمال نكاحها حيلها له على األبد كما وصفت

حرة يومني ولألمة يوما وكذلك كل حرة معه مسلمة وكتابية يوفهن القسم سواء على ياومني  ويقسم لل
لكل واحدة ويوما لألمة فإن شاء جعل ذلك يومني يومني وإن شاء يوما يوما مث دار على احلرائر ياومني  

 يومني مث أتى األمة يوما فإن عتقت يف ذلك اليوم فدار إىل احلرة أو إىل احلرائر 
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قسم بينهن وبينها يومآ يوما بدأ يف ذلك باألمة قبل احلرائر أو باحلرائر قبل األمة ألنه مل يقسم هلن يومني   

يومني حىت صارت األمة من احلرائر اليت هلا ما هلن معا وإاما يلزم الزوج أن يقسم لألمة ما خلى املوىل بيناه  
القسم هلا وللموىل إخراجها يف غري يومها وليلتها وإن أخرجها املوىل وبينها يف يومها وليلتها فإذا فعل فعليه 



وهكذا احلرة خترج بغاري إذن   .يف يومها وليلتها فقد أبطل حقها ويقسم لغريها قسم من ال امرأة عنده
 .زوجها يبطل حقها يف األيام اليت خرجت فيها وكل زوجة مل تكمل فيها احلرية فقسمها قسم األماة 

لد تنكح واملكاتبة واملدبرة واملعتق بعضها وليس للمكاتبة االمتناع من زوجها يف يومها وليلتها وذلك أم الو
ولوحللت األمة زوجها من يومها وليلتها ومل حيلله السيد حال لاه    .وال لزوجها منعها للطلب بالكتابة

ا عنه حل له ألنه مال لاه  ولوحلله السيد ومل حتلله مل حيل له ألنه حق هلا دون السيد ولووضع السيد نفقته
عواا وعلى سيدها أن ينفق عليها إذا وضع نفقتها عن الزوج ولووضعت هي نفقتها عن الزوج مل حيل لاه  

  .إال بإذن السيد ألنه مال السيد
  
 نكاح احملدثني  

إىل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشاركة     :قال اهلل تبارك وتعاىل :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
نزلت يف بغايا كانت هلن رايات وكن غاري   :اختلف يف تفسري هنه االية فقيل :املؤمنني قال الشافعي

حمصنات فأراد بعض املسلمني نكاحهن فنزلت هذه األية بتحرمي أن ينكحن إال من أعلن مبثل ما أعلن به أو 
مشرك وإن مل يكن  كن زواين مشركات فنزلت ال ينكحهن إال زان مثلهن مشرك أو :وقيل .مشركا

أخربنا سافيان   .هي عامة ولكنها نسخت :غري هذا وقيل :وحرم ذلك على املؤمنني وقيل :زانيا
الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة قال هي منسوخة نسختها  :عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب يف قوله

الداللة عن رسول اهلل صالى اهلل   فوجدنا :وانكحوا األيامى منكم فهي من أيامى املسلمني قال الشافعي
عليه وسلم يف زانية وزان من املسلمني مل نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غري زانية وال زان وال حرم 
واحدأ منهما على زوجة فقد أتاه ماعز بن مالك وأقر عنده بالزنا مرارآ مل يأمره يف واحدة منها أن جيتنب 

إن كانات   :جتتنبه ولو كان الزنا حيرمه على زوجته أشبه أن يقول لهزوجة له إن كانت وال زوجته أن 
زوجة حرمت عليك أو مل تكن مل يكن لك أن تنكح ومل نعلمه أمره بذلك وال أن ال ينكح وال غريه أن ال 

 وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت وزوجها حاضر فلم يأمر النيب  .ينكحه إال زانية
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عليه وسلم فيما علمنا زوجها باجتناهبا وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رمجها وقد جلد صلى اهلل   
وقد رفاع   .ابن األعرايب يف الزنا مائة وغربه عاما ومل ينهه علمنا أن ينكح وال أحدأ أن ينكحه إال زانية

أمره باجتناهبا حاىت العان   الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من محلها فلم ي
إين أحبها  :بينهما وقد روي عنه أن رجال شكا إليه أن امرأته ال تدفع يد المس فأمره أن يفارقها فقال له

 :أخربنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري قال .فأمره أن يستمتع هبا

يا رسول اهلل إن يل امرأة ال ترد يد المس فقال النيب  :فقالأتى رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فأمسكها إذا وقد حرم اهلل املشركات من أهال    :إين أحبها قال :صلى اهلل عليه وسلم  فطلقها  قال

األوثان على املؤمنني الزناة وغري الزناة أخربنا سفيان عن عبيد اهلل بن أيب يزيد عن أبيه أن رجال تزوج امرأة 
ابنة من غريه وله ابن من غريها ففجر الغالم باجلارية فظهر هبا محل فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إلياه   وهلا

فاالختيار للرجال   :فسأهلما فاعترفا فجلدمها عمر احلد وحرص أن جيمع بينهما فأىب الغالم قال الشافعي
لى واحد منهما ليسات معصاية   أن ال ينكح زانية وللمرأة أن ال تنكح زانيا فإن فعال فليس ذلك حبرام ع

  .واحد منهما يف نفسه حترم عليه احلالل إذا أتاه

وكذلك لو نكح امرأة مل يعلم أاا زنت فعلم قبل دخوهلا عليه أاا زنت قبل نكاحه أو بعاده مل   :قال 
حترم عليه ومل يكن له أخذ صداقه منها وال فسخ نكاحها وكان له إن شاء أن ميسك وإن شاء أن بطلاق  

كذلك إن كان هو الذي وجدته زىن قبل أن ينكحها أو بعداما نكحها قبل الدخول أو بعده فال خيار هلا و
وسواء حد الزاين منهما أو مل حيد أو قامت علياه بيناة أو    .يف فراقه وهي زوجته حباهلا وال حترم عليه

  اعترف ال حيرم زنأ واحد منهما وال زنامها وال

 ID ' '    أنه  :وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء
 ملا ثبت 

  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :حلكم عند إرادة األيام وحدها كقولكهذا ا  
  



 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 ال نكاح إلال بويل  

وإذا طلقتم النساء فابلغن أجلاهن فاال      :قال اهلل تبارك وتعاىل :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
الرجال قوامون على النساء  االياة    :باملعروف وقال عز وجل :تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن  إىل

زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن  :فانكحوهن بإذن أهلهن  و قال الشافعي  :يف اإلماءوقال 
يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها مث أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عادهتا فاأىب معقال    

النسااء  زوجتك وآثرتك على غريك فطلقتها ال أزوجكها أبدا فنزل وإذا طلقتم  يعاين األزواج   :وقال
فبلغن أجلهن يعين فانقضى أجلهن يعين عدهتن فال تعضلوهن يعين أوليااءهن أن يانكحن أزواجهان إن    
طلقوهن ومل يبتوا طالقهن وما أشبه معىن ما قالوا من هذا مبا قالوا وال أعلم اآلية حتتمل غريه ألنه إاما يؤمر 

من األولياء والزوج إذا طلقهاا فانقضات   بأن ال يعضل املرأة من له سبب إىل العضل بأن يتم به نكاحها 
عدهتا فليس بسبيل منها فيعضلها ان مل تنقض عدهتا فقد حيرم عليها أن تنكح غريه وهو ال يعضالها عان   
نفسه وهذا أبني ما يف القرآن من أن للويل مع املرأة يف نفسها حقا وأن على املوىل أن ال يعضلها إذا رضيت 

أخربنا مسلم وساعيد   .وجاءت السنة مبثل معىن كتاب اهلل عزوجل :أن تنكح باملعروف قال الشافعي
وعبد اجمليد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهلل 

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل   :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :تعاىل عنها
 :فنكاحها باطل فإن أصاهبا فلها الصداق مبا استحل من فرجها  وقال بعضهم يف احلديثفنكاحها باطل 

أخربنا مسلم وسعيد عن ابن  .فإن اختلفوا فالسلطان ويل من ال ويل له :فإن اشتجروا وقال غريه منهم



مجعت الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فولت رجاال مناهم    :أخربين عكرمة بن خالد قال :جريج قال
ها فزوجها رجال فجلد عمر بن اخلطاب الناكح ورد نكاحها أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أمر

عبد الرمحن بن معبد ابن عمري أن عمررضي اهلل عنه رد نكاح امرأة نكحت بغري ويل أخربنا مسلم وعباد  
بنت أيب  :ل هلانكحت امرأة من بين بكربن كنانة يقا :قال عمروبن دينار :اجمليد عن ابن جريج قال

مثامة عمربن عبد اهلل بن مضرسى فكتب علقمة بن علقمة العتواري إىل عمر بن عبد العزيز وهو باملدينة إين 
فأي امرأة نكحت بغري إذن وليها فال  :وليها وإاا نكحت بغري أمري فرعه عمر وقد أصاهبا قال الشافعي

 ها باطل وإن أصاهبا فلها صداق فنكاح  :نكاح هلا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
   
 

 1584 :صفحة 
 
مثلها مبا أصاب منها مبا قضى هلا به النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذا يدل على أن الصداق جيب يف كال    

نكاح فاسد باملسيس وأن ال يرجع به الزوج على من غره ألنه إذا كان هلا وقد غرته من نفسها مل يكن له 
و هلا وهو لوكان يرجع به فكانت الغارة له من نفسها بطل عنها وال يرجع زوج أبدا أن يرجع به عليها وه

ويف هذا دليل على أن على السالطان إذا   :بصداق على من غره امرأة كانت أو غري امرأة إذا أصاهبا قال
ه فإن كان الويل عاضال أمره بالتزويج فإن زوج فحق أداه وإن مل يزوج فحاق منعا   :اشتجروا أن ينظر

فاال   :وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غريه فيزوج والويل عاص بالعضل لقول اهلل عاز وجال  
تعضلوهن وإن ذكر شيئا نظر فيه السلطان فإن رآها ندعو إىل كفاءة مل يكن له منعها وإن دعاها الويل إىل 

لعضل أن تدعو إىل مثلها أو خري منه وإن دعت إىل غريكفاءة مل يكن له تزوجيها والويل ال يرضي به وإاما ا
  .فوقها فيمتنع الويل

  
 اجتماع الوالة وافتراقهم  

وال والية ألحد مع أب فإذا مات فاجلد أبو األب فإذا مات فاجلد أبو  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
  .اجلد ألن كلهم أب وكذلك اآلباء وذلك أن املزوجة من االباء وليست من اإلخوة

 املواريث وال والية ألحد من األجداد عونه أب أقرب إىل املزوجة منه فإذا مل يكن آباء فاال  والوالية غري 
والية ألحد مع اإلخوة وإذا اجتمع اإلخوة فبنو األب واألم أوىل من بين األب فإذا مل يكن بنو أم وأب فبنو 



فإن  .ن عصبة ألن الوالية للعصبةاألب أوىل من غريهم وال والية لبين األم باألم وال اجلد أيب أم إن مل يك
كانوا بين عم وال أقرب منهم كانت هلم الوالية بأام عصبة وإن كان معهم مثلهم من العصبة كاانوا أوىل  
ألام أقرب بأم وإذا مل يكن إخوة ألب وأم وال أب وكان بنو أخ ألب وأم وبنو أخ ألب فبنو اآلخ لألب 

بنو أخ ألب وبنو أخ ألم فبنو األخ لألب أوىل وال والية لابين   وإن كان .واألم أوىل من بين األخ لألب
وإذا تسفل بنو األخ فانسبهم إىل املزوجة فأيهم كان أقعد  :قال .األخ لألم حبال إال أن يكونوا عصبة

هبا وإن كان ابن أب فهو أوىل ألن قرابة األقعد أقرب من قرابة أم غري ولدها أقعد منه وإذا استووا فكاان  
وإن حرم النسب بقرابة األم كان بنو باين األخ   :قال .ابن أب وأم فهو أوىل بقربه مع املساواةفيهم 

 .ألام جيمعهم وإياها أب قبل بين العام  .وإن تسفلوا وبنو عم دنية فبنو بين األخ وإن تسفلوا أوىل

وناون أوىل ألن  وهكذا إن كان بنو أخ وعمومة فبنو األخ أوىل وإن تسفلوا ألن العمومة غاري آبااء فيك  
 املزوجة من األب فإذا انتهت األبوة 
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فأقرب الناس باملزوجة أوالهم هبا وبنو أخيها أقرب هبا من عمومتها ألنه جيمعهم وإياهاا أب دون األب    

وإذا مل يكن بنو أخ وكانوا بين عم فكان فيهم بنو عم ألب وأم وبنو عام ألب   .الذي جيمعها بالعمومة
وإن كان بنو العم لألب أقعد فهم أوىل وءإذا مل يكن هلا قرابة مان   .ستووا فبنو العم لألب واألم أوىلفا

قبل األب وكان هلا أوصياء مل يكن األوصياء والة نكاح وال والة مرياث وهكذا إن كان هلا قرابة من قبل 
إن كان للمزوجة ولد أو ولد ولد فال و .أمها أو بين أخواهتا ال والية للقرابة يف النكاح إال من قبل األب

أال ترى أام ال يعقلون عناها وال   .والية هلم فيها حبال إال أن يكونوا عصبة فتكون هلم الوالية بالعصبة
ينتسبون من قبيلها إاما قبيلها من قبل أبيها أو ال ترى أن بين األم ال يكونون والة نكاح فإذا كانت الوالية 

واذا كان ولدها عصبة وكان مع ولادها   .ردت فهكذا ولدها ال يكونون والة هلاال تكون باألم إذا انف
إن تساوى العصبة يف قرابتهم هبا من قبال األب   .و .عصبة أقرب منهم هم أوىل منهم فالعصبة أوىل

  .فهم أوىل كما يكون بنو اآلم واألب أوىل من بين األب وإن استووا فالولد أوىل
  
 والية املوايل  



وال يكون الرجل وليا بوالء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعرف وال  :رمحه اهلل تعاىل :الشافعيقال  
لألخوال والية حبال أبدأ إال أن يكونوا عصبة فإذا مل يكن للمرأة عصبة وهلا موال فمواليها أولياؤهاا وال  

 :قاال  .ولد املعتاق هلاا  والء إال ملعتق مث أقرب الناس مبعتقها وليها كما يكون أقرب الناس به ويل 

وال خيتلفاون   :قال الشافعي .واجتماع الوالة من أهل الوالء يف والية املزوجة كاجتماعهم يف النسب
ولوزوجها ويل نعمة وال يعلم هلا قريبأ من قبل أبيها مث علم كان النكاح مفسوخا  :يف ذلك قال الشافعي

  .كان النكاح مفسوخا ألنه غري ويل كما لو زوجها ويل قرابة يعلم أقرب منه
  

 ID ' '   وهذا إن صح ال يعارض  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال
 قول سيبويه 

  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 قط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر ف  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
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 مغيب بعض الوالة  

وال والية ألحد بنسب وال والء وأوىل منه حي غائبآ كان أو حاضرا  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
  .بعيد الغيبة منقطعها مؤيسا منه مفقودا أو غري مفقود وقريبها مرجو اإلياب غائبآ



وجها الويل الذي يليه يف القرابة وال يزوجها إال السلطان وإذا كان الويل حاضرا فامتنع من التزويج فال يز 
فإن كان غائبآ سأل عان   :الذي جيوز حكمه فإذا رفع ذلك إىل السلطان فحق عليه أن يسأل عن الويل

هل تنقمون شيئا فإن ذكاروه   :اخلاطب فإن رضي به أحضر أقرب الوالة هبا وأهل احملرم من أهلها وقال
إن مل يأمرهم وزوجه فجائز وإن  .رضيته أمرهم بتزوجيه فإن مل يفعلوا زوجه ونظر فيه فإن كان كفؤأ و

وإن كان الويل الفي ال أقرب مناه   .كان الويل حاضرأ فامتنع من أن يزوجها من رضيت صنع ذلك به
حاضرآ فوكل قام وكيله مقامه وجاز تزوجيه كما جيوز إذا وكله بتزويج رجل بعينه فزوجه أو وكلاه أن  

فإن زوج غري كف مل جيز وكان هذا مناه تعاديآ    .رأى فزوجه كفؤآ ترضى املرأة به بعينه يزوج من
  .مرحملودأ كما يرد تعدي الوكالء

وال يكون الرجل وليآ المرأة بنتا كانت أو أختا أو بنت عم أو امارأة   :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
أ مسلما رشيدآ يعقل موضع احلظ وتكون املارأة  هو أقرب الناس إليها نسبآ أو والء حىت يكون الويل حر

وال يكون املسلم وليآ لكافرة وإن كانت بنته وال والية له على كافرة إال أمته فإن ما صار هلاا   .مسلمة
وال يكون الكافر وليا ملسلمة وإن كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العااص   :قال .بالنكاح ملك له

حي ألاا كانت مسلمة وابن سعيد مسلم ال أعلم مسلط أقرب هبا مناه ومل   النيب جملم أم حبيبة وأبو سفيان
يكن أليب سفيان فيها والية ألن اهلل تبارك وتعاىل قطع الوالية بني املسلمني واملشركني واملواريث والعقال  

ن فيجوز تزويج احلاكم املسلم الكافرة ألنه حبكم ال والية إذا حاكمت إليه وال يكو :قال .وغري ذلك
إذا كان بالغأ مسلط وليا إن كان سفيها موليأ عليه أو غري عامل مبوضع احلظ لنفسه ومن زوجه إذا كان هذا 
ال يكون وليا لنفسه يزوجها كان أن يكون وليا لغريه أبعد وإن مل يكن هذا وليا للسفه أو ضعف العقال  

ومن خرج من الوالياة   :قال .نيفكذلك املعتوه واجملنون الذي ال يفيق بل مها أبعد من أن يكونا ولي
بأحد هذه املعاين حىت ال يكون وليآ حبال فالويل أقرب الناس به ممن يفارق هذه احلال وهذا كمن مل يكن 
وكمن مات وال والية له ما كان هبنه احلال فإذا صلحت حاله صار وليا ألن احلال اليت حمنع هبا الوالية قد 

  .ذهبت
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ال أعلم يف أن للوالة أمرا مع املرأة يف نفسها شيئا جعل هلم أبني مان   :رمحه اهلل تعاىل :لشافعيقال ا  
قد حيتمل ذلك  :قيل .حيتمل أن يكون لئال يزوج إال نكاحا صحيحا :أن ال تزوج إال كفؤأ فإن قيل

ه أن يكون له جعل أيضأ ولكنه ملا كان الوالة لو زوجوها غري نكاح صحيح مل جيز كان هذا ضعيفأ ال يشب
للوالة معها أمر فأما الصداق فهي أوىل به من الوالة ولو وهبته جاز وال معىن له أوىل به من أن ال يزوج إال 

 :كفؤا بل ال أحسبه حيتمل أن يكون جعل هلم أمر مع املرأة يف نفسها إال لئال تنكح إالكفؤا قال الشافعي

ن يكون وليآ حبال فهو كأفضلهم وسواء املسن منهم والكهال  إذا اجتمع الوالة فكانوا شرعا فأيهم صلح أ
والشاب والفاضل والذي عونه إذا صلح أن يكون وليا فأيهم زوجها بإذاا كفؤأ جاز وإن سخط ذلك من 

وكذلك لو اجتمعات   .بقي من الوالة وأيهم زوج بإذاا غري كفؤ فال يثبت النكاح إال باجتماعهم عليه
كفء وانفرد أحدهم كان النكاح مردودا بكل حال حىت جيتمع الوالة معآ على مجاعتهم على تزويج غري 

وإن كان الويل أقرب ممن دونه فزوج غري كفء بإذاا فليس  .إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقا هلم تركوه
وليس نكاح غري الكفء حمرما  :قال .ملن بقي من األولياء الذي هوأوىل منهم رثه ألنه ال والية هلم معه

أرده بكل حال إاما هو نقص على املزوجة والوالة فإذا رضيت املزوجة ومن له األمر معهاا باالنقص مل   ف
وإذا زوج الويل الواحد كفؤا بأمر املرأة املالك ألمرها بأقل من مهر مثلها مل يكن ملن بقي  :قال .أرده

ليس يف نقص املهر نقص نسب إاما من الوالة رد النكاح وال أن يقوموا عليه حىت يكملوا هلا مهرمثلها ألنه 
وإذا رضاي   .هو نقص املال ونقص املال ليس عليها وال عليهم فيه نقص حسب وهي أوىل باملال منهم

الويل الفي ال أقرب منه بإنكاح رجل غري كفء فأنكحه بإذن املرأة والوالة الذين هم شرع مث أراد الاويل  
وإن كان زوجوها بأمرها بأقال   .وجيهم إياه برضى املرأةاملزوج والوالة رثه مل يكن هلم بعد رضاهم وتز

من صداق مثلها وكانت ال جيوزأمرها يف ماهلا فلها متام صداق مثلها ألن النكااح ال يارد فهوكاالبيوع    
وإذا  :قاال  .املستهلكة كما لو باعت وهي حمجورة بيعا فاستهلك وقد غبنت فيه لزم مشتريه قيمتاه 

اهلا فسواء من حاىب يف صداقها أب أو غريه ال جتوز احملاباة ويلحاق بصاداق   كانت املرأة حمجورا عليها م
  .مئلها وال يرد النكاح دخلت أو مل تدخل وإن طلقت قبل ذلك أخذ هلا نصف صداق مثلها

  
 ID ' '   مع سقوط  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 املعدود أو 
  



 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 ماجاءيف تشاح الوالة  

وإذا كان الوالة شرعآ فأراد بعضهم أن يلي التزويج دون بعض فذلك  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
ي واليت أنكحنيه فنكاحه جائز فأيه م أنكحه قد أذنت يف فالن فأ :إىل املرأة تويل أيهم شاءت فإن قالت

فإن ابتدره اثنان فزوجاه فنكاحه جائز وإن متانعوا أقرع بينهم السلطان فأيهم خرج سهمه  .فنكاحه جائز
أمره بالتزويج وإن مل يترافعوا إىل السلطان عدل بينهم أمرهم فأيهم خرج سهمه زوج وإن تركوا اإلقاراع  

  .م وأيهم زوج بإذاا جازأو تركه السلطان مل أحبه هل
  
 إنكاح الوليني والوكالة يف النكاح  

أخربنا أبن علية عن ابن أيب عروبة عن قتاعة عن احلسن عن عقبة بان   :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وبني يف قول رساول   :عامرأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  إذا أنكح الوليان فاألول أحق قال

عليه وسلم األول أحق أن احلق ال يكون باطال وإن نكاح اآلخر باطل وأن الباطل ال يكون حقا صلى اهلل 
بأن يكون اآلخر دخل ومل يدخل األول وال يزيد األول حقا لو كان هو الداخل قبل اآلخر هو أحق بكل 

افياا حاىت   وفيه داللة على أن الوكالة يف النكاح جائزة وألنه ال يكون نكاح وليني متك :قال .حال
يكون لألول منهما إال بوكالة منها مع توكيل النيب صلى اهلل عليه وسلم عمروبن أمية الضمري فزوجه أم 

ظلى لئعما فأما إذا أذنت املرأة لولييها أن يزوجاها من رأيا أووامرها أحادمها يف   .حبيبة ابنة أيب سفيان
ا معا رجلني خمتلفني كفؤين فأيهما زوجه فزوجاه :زوجه ووامرها اخر يف رجل فقالت :رجل فقالت

زوج أوال فاألول الزوج الذي نكاحه ثابت وطالقه وما بينه وبينها مما بني الزوجني الزم ونكاح الذي بعده 
 .ساقط دخل هبا اآلخر أو مل يدخل أو األول أو مل يدخل ال حيق الدخول ألحد شيئا إاما حيقه أصل العقد

هر مثلها إذا مل تصح عقدة النكاح مل تصح بشيء بعدها إال بتجديد نكاح فإن أصاهبا آخرمها نكاحآ فلها م



وإذا جاز للمرأة أن توكل وليني جاز للويل الذي ال أمر للمرأة معه أن يوكل وهذا لألب خاصة  .صحيح
يف البكر ومل جيز لويل غريه للمرأة معهم أمر أن يوكل أب يف ثيب وال ويل غري أب إال بأن تاأذن لاه أن   

فلو أن رجال خرج ووكل رجال بتزويج ابنته البكر فزوجها الوكيل وهو  .ل بتزوجيها فيجوز بإذاايوك
فأيهما أنكح أوال فالنكاح نكاحه جائز واآلخر باطل الوكيل أو األب وإن دخل هبا اآلخر فلها املهر وعليها 

 العدة والولد الحق وال 
   
 

 1589 :صفحة 
 
أن يفرق بينهما وال له منها لو ماتت ولزوجها األول منها املرياث وعليه ولو مات قبل  .مرياث هلا منه  

وهكذا لو أذنت لوليني فزوجاها معا أو لويل أن يوكل فوكل وكيال أو  .هلا الصداق حياسب به من مرياثه
ولو زوجها الوليان والوالء ثالثاة أو   .لوليني كذلك فوكال وكيلني أي هذا كان فالتزويج األول أحق

ولاو   :قال .عة فالنكاح لألول إذا علم ببينة تقوم على وقت من األوقات أنه فعل ذلك قبل صاحبهأرب
زوجها ولياها رجلني فشهد الشهود على يوم واحد ومل يثبتوا الساعة أو أثبتوها فلم يكن يف إثباهتم داللاة  

ولودخل هبا أحدمها  .على أي النكاحني كان أوال فالنكاح مفسوخ وال شيء هلا من واحد من الزوجني
على هذا فأصاهبا كان هلا منه مهر مثلها وعليها العدة ويفرق بينهما وسواء كان الزوجان يف هذا ال يعرفان 

كان نكاحي قبل ومها يقران أاا ال تعلام أي   :أي النكاح كان قبل أويتداعيان فيقول كل واحد منهما
ذلك مثل أن تكون غائبة عن النكاح ببلد غري البلاد   نكاحهما كان أوال ويقران بأمريدل على أاا ال تعلم

ولو ادعيا عليها أاا تعلم أي نكاحهما أول وادعى كل واحد مناهما   .الذي تزوجت به أو ما أشبه هذا
ال أعلام   :وإن قالت .أن نكاحه كان أوال كان القول قوهلا مع ميينها للذي زعمت أن نكاحه آخرا

ولو كانت خرساء  :قال .لفت ما تعلم وما يلزمها نكاح واحد منهماأيهما كان أوال وادعيا عليها أح
ولو زوجها أبوها ووكيل  .أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج مل يكن عليها ميني وفسخ النكاح

إنكاحي أوال أو إنكاح وكيلي أوال كان أو قال ذلك الوكيل مل يكن إقرار  :له يف هذه احلال فقال األب
ولو كانت عاقلة بالغة فأقرت ألحادمها أن   .يلزمهما وال يلزم الزوجني وال واحدأ منهماواحد منهما 

نكاحه كان أوال لزمها النكاح الذي أقرت أنه كان أوال ومل حتلف لآلخر ألاا لو أقرت له بأن نكاحه أوال 
وليها الذي  ولو كان وليها الذي هو أقرب إليها من .مل يكن زوجها وقد لزمها أن تكون زوجة االخر



يليه زوجها بإذاا ووليها الذي هو أبعد منه بإذاا فإنكاح الويل الذي دونه من هو أقرب منه باطل ولو كان 
على االنفراد وإذا كان هذا هكذا فنكاح الويل األقرب جائز كان قبل نكاح الويل األبعد أوبعد أودخال  

ولو دخل هبا الزوجان معا أثبات نكااح    .ربالذي زوجه الويل األبعد الذي ال والية له مع من هو أق
الذي زوجه الويل وآمر باجتناهبا حىت تكمل عدهتا من الزوج غريه مث خلي بينها وبينه وكان هلا على الزوج 

ولو اشتملت على  .املهر الذي مسي وعلى الناكح النكاح الفاسد مهر مثلها كان أقل أو أكثر مما مسي هلا
 ما عنها زوجة الذي زوجه الويل إن مات ورثته محل وقفا عنها وهي يف وقفه
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ومىت جاءت بولد أريه القافة فبأيهما أحلقاه حلق وإن مل يلحقاه بواحاد مناهما أو    .وإن ماتت ورثها  

وإن انتفيا منه ومل تره القافة  :قال .أحلقاه هبما أو مل يكن قافة وقف حىت يبلغ فينتسب إىل أيهما شاء
ا معآ ونفي عنهما معأ فإن أقر به أحدمها نسبته إليه فإن أقر به اآلخر وقفته حىت تراه القافة وكاان  العناه

ولو زوجها  .وإن مات اآلخر بعد ما أقر به األول ومل يعترف به فهو من األول .كاملسألة على االبتداء
وتنزع منه وهي زوجة اآلول  وليان أحدمها قبل اآلخر بإذاا فدخل صاحب التزويج اآلخر فلها مهر مثلها

  .وميسك عنها حىت تنقضي عدهتا من الداخل
  
 ماجاء يف نكاح اآلباء  

أخربنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضاي   :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
 يب وأنا ابنة تساع   نكحين النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنا ابنة ست أوسبع وبىن  :اللة تعاىل عنها قالت

فلما كان من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن اجلهاد يكاون   :الشك من الشافعي قال الشافعي
حىت إذا  :على ابن مخس عشرة سنة وأخذ املسلمون بذلك يف احلدود وحكم اهلل بذلك يف اليتامى فقال

إال ابن مخس عشرة سنة أو ابنة مخسة عشرة  بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ومل يكن له األمر يف نفسه
إال أن يبلغ احللم أو اجلارية احمليض قبل ذلك فيكون هلما أمر يف أنفسهما دل إنكاح أيب بكر عائشة الانيب  
صلى اهلل عليه وسلم ابنة ست وبناؤه هبا ابنة تسع على أن األب أحق بالبكر من نفسها ولاو كانات إذا   

أخربنا مالك  .منه أشبه أن ال جيوز له عليها حىت تبلغ فيكون ذلك بإذاا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها



اآلمي   :عن عبد اهلل بن الفضل عن نافع بن جبري عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 أحق بنفسها من وليها والبكرتستأذن يف نفسها وإذاا صماهتا أخربنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن

أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين زيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثياب وهاي   
فأي ويل امرأة ثيب أو بكر زوجهاا   :كارهة فأتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فرد نكاحها قال الشافعي

صلى اهلل عليه وسلم رد نكااح  بغري إذاا فالنكاح باطل إال اآلباء يف األبكار والسادة يف املماليك ألن النيب 
خنساء ابنة خذام حني زوجها أبوها كارهة ومل يقل إال أن تشائي أن تربي أباك فتجيزي إنكاحه لو كانت 

 ويشبه يف  :إجازته إنكاحها جتيزه أشبه أن يأمرها أن جتيز إنكاح أبيها وال يرد بقوته عليها قال الشافعي
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 صلى اهلل عليه وسلم إذا فرق بني البكر والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها داللة سنة رسول اهلل  

األب خاصة فجعل األمي أحق  -واهلل تعاىل أعلم  -وجعل البكر تستأذن يف نفسها أن الويل الذي عىن 
إذا  فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر يف نفسها أمر اختيار ال فرض ألاا لوكانات  .بنفسها منه

كرهت مل يكن له تزوجيها كانت كالثيب وكان يشبه أن يكون الكالم فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من 
وليها وإذن الثيب الكالم وإذن البكر الصمت ومل أعلم أهل العلم اختلفوا يف أنه ليس ألحد من األولياء غري 

بني البكر والثيب البالغني مل جيز إال ما وصفت  اآلباء أن يزوج بكرا وال ثيبا إال بإذاا فإذا كانوا مل يفرقوا
ولو كان ال جيوز لألب إنكاح البكر إال بإذاا  .يف األب الويل وغري الويل :يف الفرق بني البكر والثيب

يف نفسها ما كان له أن يزوجها صغرية ألنه ال أمر هلا يف نفسها يف حاهلا تلك وما كان بني األب وساائر  
فقد أمر النيب صلى اهلل علياه   :فإن قال قائل .كر كما ال يكون بينهم فرق يف الثيبالوالة فرق يف الب

يشبه أمره أن يكون على استطابة نفسها وأن يكون هباا داء ال   :وسلم أن تستأمر البكر يف نفسها قيل
ب يعلمه غريها فتذكره إذا استؤمرت أو تكره اخلاطب لعلة فيكون استئمارها أحسن يف االحتيااط وأطيا  

وكذلك نأمر أباها ونأمره أيضا أن يكون املؤامر هلا فيه أقرب نساء أهلاها   .لنفسها وأمجل يف األخالق
وأن يكون تفضي إليها بذات نفسها أمأ كانت أو غري أم وال يعجل يف إنكاحها إال بعد إخبارهاا بازوج   

فزوجها من كرهت جاز ذلاك  بعينه مث يكره ألبيها أن يزوجها إن علم منها كراهة ملن يزوجها وءإن فعل 
وما  :فإن قال قائل .عليها وإذا كان جيوز تزوجيه عليها من كرهت فكذلك لو زوجها بغري استئمارها



قال اهلل تعاىل لنبياه   :يدل على أنه قد يؤمر مبشاورة البكر وال أمر هلا مع أبيها الذي أمر مبشاورهتا قيل
جيعل اهلل هلم معه أمرا إاما فرض عليهم طاعته ولكن يف وشاورهم يف األمر  ومل   :صلى اهلل عليه وسلم

املشاورة استطابة أنفسهم وأن يسنت هبا من ليس له على الناس ما لرساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم     
واجلد أبو  :قال .واالستدالل بأن يأيت من بعض املشاورين باخلري قد غاب عن املستشري وما أشبه هذا

قومون مقام األب يف تزويج البكر ووالية الثيب ما مل يكن دون واحاد مناهم أب   األب وأبوه وأبو أبيه ي
ولو زوجت البكر أزواجا ماتوا عنها أو فارقوها وأخذت مهورا ومواريث دخل هبا أزواجها  .أقرب منه

بلغت  أو مل يدخلوا إال أاا مل جتامع زوجت تزويج البكر ألنه ال يفارقها اسم بكر إال بأن تكون ثيبا وسواء
 سنا وخرجت األسواق وسافرت وكانت قيم أهلها أو مل يكن من 
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وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أوزنا صغرية  :قال .هذا شيء ألاا بكر يف هذه األحوال كلها  

انت ثيباا  كانت بالغا أو غري بالغ كانت ثيبا ال يكون لألب تزوجيها إال بإذاا وال يكون له تزوجيها إذا ك
وإن كانت مل تبلغ إاما يزوج الصغرية إذا كانت بكرا ألنه ال أمر هلا يف نفسها إذا كانت صغرية وال بالغا مع 

وليس ألحد غري اآلباء أن يزوج بكرا وال ثيبا صغرية ال بإذاا وال بغري إذاا وال يازوج   :قال .أبيها
غري اآلباء صاغرية فالنكااح مفساوخ وال     وإن زوجها أحد .واحدة منهما حىت تبلغ فتأذن يف نفسها

 .يتوارثان وال يقع عليها طالق وحكمه حكم النكاح الفاسد يف مجيع أمره ال يقع به طالق وال مرياث

واآلباء وغريهم من األولياء يف الثيب سواء ال يزوج أحد الثيب إال بإذاا وإذااا الكاالم وإذن البكار    
مها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد أو مل ترض وكاذلك ساائر   وإذا زوج األب الثيب بغري عل .الصمت

  .األولياء يف البكر والثيب
  
 األب ينكح ابنته البكر غري الكفء  

جيوز أمر األب على البكر يف النكاح إذا كان النكاح حظا هلاا أو غاري    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ما جيوز شراؤه وبيعه عليها بال ضرر عليها يف البيع نقص عليها وال جيوز إذا كان نقصا هلا أو ضررا عليها ك

ولو زوج رجل ابنته عبدا له أو  :قال .والشراء من غري ما ال يتغابن أهل البصر به وكذلك ابنه الصغري



لغريه مل جيز النكاح ألن العبد غري كفء مل جيز ويف ذلك عليها نقص بضرورة ولو زوجها غري كفء مل جيز 
ولو زوجها كفؤا أجذم أو أبرص أو جمنونا أو خصيا جمبوبا أو غري جمباوب مل   .قصاألن يف ذلك عليها ن

ولو زوجهاا كفاؤا    .جيز عليها ألاا لو كانت بالغا كان هلا اخليار إذا علمت هي بداء من هذه األدواء
 .اخليارصحيحا مث عرض له داء من هذه األدواء مل يكن له أن يفرق بينه وبينها حىت تبلغ فإذا بلغت فلها 

ولو عقد النكاح عليها لرجل به بعض األدواء مث ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختاارت   :قال
ولو زوج ابنه صغريا أو خمبوال أماة   :قال .املقام معه مل يكن هلا ذلك ألن أصل العقد كان مفسوخا

بأنه خياف العنت وإن كان  كان النكاح مفسوخا ألن الصغري ال خياف العنت واملخبول ال يعرب عن نفسه
 .ولو زوجه جذماء أو برصاء أو جمنونة أو رتقاء مل جيز عليه النكااح  .كل واحد منهما ال جيد طوال

عجوز فانية أو عميااء أو   :وكذلك لو كان زوجه امرأة يف نكاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر مثل
  .قطعاء أو ما أشبه هذا

  
 ID ' '   مع ساقوط   (ستة من شوال) :ن غياث ثبوت اهلاء يفللدراوردي وحفص ب

 األيام وهو غريب 
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 املرأة ال يكون هلا الويل  

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كون املرأة وليا أبدا لغريها وإذا مل تكن وليا لنفساها  فنكاحها باطل  فبني فيه أن الويل رجل ال امرأة فال ت

أخربنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الارمحن   .كانت أبعد من أن تكون وليا لغريها وال تعقد عقد نكاح
كانت عائشة ختطب إليها املرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت  :بن القاسم عن أبيه قال

أخربنا ابن عيينة عن هشام بان   :قال الشافعي .املرأة ال تلي عقدة النكاح زوج فإن :لبعض أهلها
قاال   .ال تنكح املرأة املرأة فإن البغي إاما تنكح نفسها    :حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة قال



 وإذا أرادت املرأة أن تزوج جاريتها مل جيز أن تزوجها هي وال وكيلها إن مل يكن وليا للمارأة  :الشافعي
إذا مل تكن هي وليا جلاريتها مل يكن أحد بسببها وليا إذا مل يكن من الوالة كما ال يكون للمرأة أن توكل 
بنفسها من يزوجها إال وليا ويزوجها ويل املرأة السيدة الذي كان يزوجها هي أو السلطان إذا أذنت سيدهتا 

ملرأة أن يويل امرأة تزوجها إذا مل تكن وليا يف بتزوجيها كما يزوجواا هي إذا أذنت بتزوجيها وال جيوز لويل ا
وجيوز وكالة الرجل يف النكاح إال أنه ال يوكل  .نفسها مل تكن وليا بوكالة وال يزوج جاريتها إال بإذاا

امرأة ملا وصفت وال كافرا بتزويج مسلمة ألن واحدا من هذين ال يكون وليا حبال وكذلك ال يوكل عبدا 
احلرية وكذلك ال يوكل حمجورا عليه وال مغلوبا على عقله ألن هؤالء ال يكونون والة وال من مل تكمل فيه 

  .حبال

أميا امرأة نكحت بغاري    :وإذا ذكر اهلل تعاىل األولياء وقال رسول اهلل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كونون والة إن مل يكونوا إذن وليها فنكاحها باطل  ومل خيتلف أحد أن الوالة هم العصبة وأن األخوال ال ي

أن ال والية لوصي إن مل يكن من العصبة ألن الوالية يشابه أن تكاون جعلات     :عصبة فبني يف قوهلم
  .للعصبة للعار عليهم والوصي ممن ال عار عليه فيما أصاب غريه من عار

أنه ليس بوكيل وسواء وصي األب باألبكار والثيبات ووصي غريه فال والية لوصي يف النكاح حبال وذلك  
الويل وال بويل واخلال أوىل أن يكون عليه عار من الوصي وهو ال والية له إذا مل يكن له نسب من قبال  

جيوز نكاح وصي األب على  :وقد قال قائل .األب وهذا قول أكثر من لقيت من أهل اآلثار والقياس
ولألب أن ينكحها بغري إذاا وال جياوز  البكر خاصة دون األولياء وال يكون له أن ينكح البكر بغري إذاا 

 وال جيوز إنكاح  :ويقول .إنكاحه الثيب بأمرها وأمرها إىل الوالة
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وهو يزعم أن امليت إذا مات انقطعت وكالته فإن كاان   :قال الشافعي .وصي ويل غري وصي األب  

ء البكر والثيب جيوز إنكااحهم عنادنا   الوصي وكيال عنده كوكيل احلي فوكيل األب واألخ ويل األوليا
وعنده بوكالة من وكلهم ما جاز ملن وكلهم بالنكاح ويقيمهم مقام من وكله وهو ال جييز لوصي األب ما 

 .ماا هاو   :ال فيقال :فويل قرابة فيقول :ليس بوكيل وال أب فيقال :ويقول .جييز لألب

الوصي  :فما لغري األب فيقول :قاليقوم مقامه وال يدري ما يقول وي :وصي ويل فيقول :فيقول



فيقول قوال متناقضا خيالف معىن القارآن   .ليس بويل وال وكيل فيجوز نكاحه وليس من النكاح بسبيل
  .والسنة واآلثار

  
 إنكاح الصغار واجملانني  

يج وال يزوج الصغرية اليت مل تبلغ أحد غري اآلبااء وإن زوجهاا فاالتزو    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وال يزوج املغلوبة على عقلها أحاد   .مفسوخ واألجداد آباء إذا مل يكن أب يقومون مقام اآلباء يف ذلك

غري اآلباء فإن مل يكن آباء رفعت إىل السلطان وعليه أن يعلم الزوج ما اشتهر عنده أاا مغلوبة على عقلها 
ويج املغلوبة على عقلها أنه ال جيوز لويل وإاما منعت الوالة غري اآلباء تز .فإن يقدم على ذلك زوجها إياه

وإاما أجازت   .غري اآلباء أن يزوج امرأة إال برضاها فلما كانت ممن ال رضى هلا مل يكن النكاح هلم تاما
للسلطان أن ينكحها ألاا قد بلغت أو أن احلاجة إىل النكاح وأن يف النكاح هلا عفافا وغناء ورمبا كان هلا 

إياها كاحلكم هلا وعليها وإن أفاقت فال خيار هلا وال جيوز أن يزوجها إال كفاؤا   فيه شفاء وكان إنكاحه
وإن غلب على عقلها من مرض أو برسام أوغريه مل يكن له  .وإذا أنكحها فنكاحه ثابت وترث وتورث

أن ينكحها حىت يتأىن هبا فإن أفاقت أنكحها الويل من كان بإذاا وإن مل تفق حىت طال ذلك ويئس مان  
وإن كان هبا مع ذهاب العقل جنون أو جذام أو برص أعلام ذلاك    .فاقتها زوجها األب أو السلطانإ

الزوج قبل أن يزوجها وإن كان هبا ضىن يرى أهل اخلربة هبا أاا ال تريد النكاح معه مل أر له أن يزوجهاا  
  .وإن زوجها مل أرد تزوجيه ألن التزويج ازدياد هلا ال مؤنة عليها فيه

إذا كانت مغلوبة على عقلها بكرأ كانت أو ثيبا ال يزوجها إال أب أو سلطان بال أمرها ألنه ال أمر  وسواء 
  .هلا
  

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بسات   .غري صحيح وال فصيح
 من شوال 

  
 بوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ث  
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 نكاح الصغار واملغلوبني علي عقوهلم من الرجال  

ألبيه أن يزوجه ألنه ال أمر له يف نفساه   :رمحه اهلل تعاىل يف الكبري املغلوب على عقله :قال الشافعي 
ه زوجاه وال أرد  وإن كان جين ويفيق فليس له أن يزوجه حىت يأذن له وهو مفيق يف أن يزوج فإذا أذن في

وليس ألحد غري اآلباء أن يزوجوا املغلوب على عقله آلنه ال أمر له يف نفساه ويرفاع إىل    .إنكاحه إياه
فإن كان حيتاج إىل التزوبج ذكر للمزوجة حاله فإن رضيت حاله زوجه وإن مل يكن  :احلاكم فيسأل عنه

أن يزوجه وال ألبيه إال أن يكاون تزوجياه    حيتاج إىل التزويج فيما يرى بزمانة أو غريها مل يكن للحاكم
ولآلباء ما لألب يف املغلوب على عقله ويف الصغرية واملرأة البكر ولآلبااء   .ليخدم فيجوز تزوجيه لذلك

وإن زوجه سلطان أو ويل غاري   .تزويج االبن الصغري وال خيار له إذا بلغ وليس ذلك لسلطان وال ويل
يز عليه أمر األب ألنه يقوم مقامه يف النظر له ما مل يكن له يف نفسه أمار  اآلباء فالنكاح مفسوخ ألنا إاما جن

ولوكان الصيب جمبوبا أو خمبوآل فزوجه أباوه كاان    .وال يكون له خيار إذا بلغ فأما غري األب فليس له
 وإذا زوج املغلوب على عقله فليس ألبيه وال للسلطان :قال .نكاحه مردودأ ألنه ال حيتاج إىل النكاح

أن خيالع بينه وبني امرأته وال أن يطلقها عليه وال يزوج واحد منهما إال بالغأ وبعد ما يستدل على حاجته 
  .إىل النكاح ولو طلقها مل يكن طالقه طالقآ

وكذلك لو قاذفها   .وكذلك لو آىل منها أو تظاهر مل يكن عليه إيالء وال ظهار ألن القلم مرفوع عنه 
هو عنني ال يأتيين مل نضرب لاه أجاال    :له أن يالعن ويلزمه الولد ولو قالتوانتفى من ولدها مل يكن 

وإن كانات   .وذلك أاا إن كانت ثيبأ فقد يأتيها وجتدد وهو لوكان صحيحا جعل القول قوله مع ميينه
 .ابكرأ فقد متتنع من أن يناهلا فال يعقل أن يدفع عن نفسه بالقول أاا متتنع وميتنع ويؤمر إشارة ب صابته

ولو ارتد مل حترم عليه ألن القلم مرفوع عنه ولو ارتدت هي فلم تعد إىل اإلسالم حىت تنقضي العدة بانات  
وهكذا إذا نكحت املغلوبة على عقلها مل يكن ألبيها وال لويل غريه أن خيالع عنها مبرهم من ماهلاا   .منه

متنعت منه مل يكن هلا عليه نفقة فإن هربت أو ا .وال يربىء زوجها من نفقتها وال شيء وجب هلا عليه
اتق اهلل وىفء أو طلق وال جيارب علاى    :ما دامت هاربة أو ممتنعة وإن آىل منها وطلب وليها وقفه قيل له



وكذلك إن كان عنينا مل يؤجل هلا من قبل أن هذا شايء إن كانات    .طالق كما ال جيرب لوطلبته هي
 مل حيمل فيه الزوج على الفراق ألن الفراق  صحيحة كان هلا طلبه لتعطاه أو يفارق وإن تركته
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فال يكون ألحد طلب أن يفارق حبكم يلزم زوجها غريها وهي  .إاما يكون برضاها وامتناعه من الفيء  

 .ممن ال طلب له ولو طلبت مل يكن ذلك على الزوج وهكذا الصبية اليت ال تعقل يف كل ما وصافت 

إن أردت أن تنفي الولد باللعان فالتعن فإذا الاتعن   :وانتفى من ولدها قيل له ولو قذف اجملنونة :قال
وقعت الفرقة بينهما وال يكون له أن ينكحها أبدآ وال يرد عليه وينفى عنه الولد الن أكذب نفسه أحلق به 

وأي ولد  :الق .الولد وال يعزر ومل ينكحها أبدأ فإن أىب أن يلتعن فهي امرأته والولد ولده وال يعزر هلا
مل تلده وال قافاة وريئات    :ولدته ما كانت يف ملكه لزمه إال أن ينفيه بلعان وإن وجد معها ولد فقال

تدرعليه وترضعه وحتنو عليه حنو األم مل تكن أمه إال بأن يشهد أربع نسوة أاا ولدته أو يقر هو بأاا ولدته 
وليس لألب يف الصبية واملغلوبة  .ن ينفيه بلعانإن كانت قافة فأحلقوه هبا فهو ومله إال أ .و .فيلحقه

وأنظر كل امرأة كانت بالغأ ثيبآ فدعت إليه كان ألبيها  .على عقلها أن يزوجها عبدآ وال غري كفء هلا
ووليها منعها منه وليس لألب عليها إدخاهلا فيه وال لألب وال للسلطان يف واحد منهما أن يزوجها جمنوناا  

وال مغلوبآ على عقله ألنه قد كان هلا لو تزوجته برضااها إذا علمات أن تفساخ    وال جمنوما وال أبرص 
وكذلك ليس له أن يزوجها جمبوبأ وكذلك ليس له أن يكره أمته على واحد من هؤالء بنكااح   .نكاحه

وال لويل الصيب أن يزوجه جمنونة وال جفماء وال برصاء  .وله أن يهبها لكل واحد من هؤالء ويبيعها منه
مغلوبة على عقلها وال امرأة ال تطيق مجاعآ حبال وال أمة وإن كان ال جيد طوال حلرة ألنه ممن ال خياف وال 

  .العنت

وال نكاح لألب يف ثيب وال لويل غري األب يف بكر  :رمحه اهلل تعاىل :النكاح بالشهود قال الشافعي 
رأة املزوجة وهي بالغ والبلاوأ أن  أن ترضى امل :وال ثيب غريمغلوبةعلى عقلها حىت جيمع النكاح أربعا

حتيض أو تستكمل مخس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح املرأة ويل ال أوىل منه أو السلطان ويشهد 
وأليب البكار أن   :على عقد النكاح شاهدان عدالن فإن نقص النكاح واحدآ من هذا كان فاسدا قاال 

انت بالغا أن يستأمرها وذلك لسيد األمة يف أمته وليس يزوجها صغرية وكبرية بغري أمرها وأحب إيل إن ك



وهكذا أليب اجملنونة البالغ أن يزوجها  .ذلك لسيد العبد يف عبده وال ألحد من األولياء غري اآلباء يف البكر
  .تزويج الصغرية البكر بكرأ كانت أو ثيبا وليس ذلك لغري اآلباء إال السلطان
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لم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد الذ بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبريوجماهاد  أخربنا مس  

ال نكاح إال بشاهدي عدل وويل مرشد  وأحسب مسلم بن خالد قد مسعه من ابن   :عن ابن عباس قال
ح هذا نكا :أتى عمر بنكاح مل يشهد عليه إال رجل وامرأة فقال :خيثم أخربنا مالك عن أيب الزبري قال

ولو شهد النكاح من ال جتوز شهادته وإن كثروا من  :السر وال أجيزه ولو كنت نقدمت فيه لرمجت قال
 :قال .أحرار املسلمني أو شهاده عبيد مسلمني أو أهل فمة مل جيز النكاح حىت ينعقد بشاهدين عدلني

 أنفسهما خاصاة جااز   وإذا كان الشاهدان ال يردان من جهة التعديل وال احلرية وال البلوأ وال علة يف
وإذا كانا عدلني عدوين للمرأة أو للرجل فتصاعق الزوجان على النكاح جازت الشهادة  :قال .النكاح

وإن جتاحدا مل جيز النكاح ألين ال أجيز شهادهتما على عدويهما وأحلفت اجلاحاد   .ألاا شهادة عدلني
ف أثبت له النكاح وءإن مل حيلاف مل  منهما فإن حلف برىء وإن نكل رددت اليمني على صاحبه فإن حل

زوجيت نكحتها بشاهدين  :زوجي و قال :وإن رئي رجل يدخل على امرأة فقالت .أثبت له نكاحآ
ولو عقد النكاح بغري شهود مث أشهد بعد ذلك على  :قال .عدلني ثبت النكاح وإن مل نعلم الشاهدين

يز نكاحا إال نكاحا عقد حبضرة شاهدين عدلني حياله وأشهدت ووليها على حياهلما مل جيز النكاح وال جن
ولوكاان   .وال يكون أن يتكلم بالنكاح غري جائز مل جيز إال بتجديد نكاح كاريه  .وما وصفت معه

الشاهدان عدلني حني حضرا النكاح مث ساءت حاهلما حىت ردت شهادهتما فتصادقا أن النكاح قد كاان  
إاما أنظر  :كان النكاح ومها حباهلما مل جيز وقال :قاال والشاهدان عدالن أو قامت بذلك بينة جاز وإن

يف عقمة النكاح وال أنظر أين يقومان هذا خيالف الشهادة على احلق غري النكاح يف هذا املوضع الشاهادة  
 :قال .على احلق يوم يقع احلكم وال ينظر إىل حال الشاهدين قبل أوالشهادة على النكاح يوم يقع العقد

الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين جاز النكاح وكانا على العدل حىت أعرف اجلرح ولو جهال حال 



يوم وقع النكاح وءإذا وقع النكاح مث أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز وأكره هلماا  
  .السر لثال يرتاب هبما

  
 ID ' '    غلط من بعض الرواة الذين ال سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو

 يتقنون لفظ 
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 ما جاء يف النكاح إىل أجل ونكاح من مل يولد  

قد زوجتك محل امرأيت وقبلت ذلك املرأة  :ةوإذا قال الرجل للمرأ :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
قد زوجتاك أول   :أو أول ولد تلده امرأيت وقبلت ذلك املرأة أو قال ذلك الرجل للرجل يف حبل امرأته

جنارية تلدها امرأيت وقبل الرجل فال يكون شيء من هذا نكاحا أبدأ وال نكاح ملن مل يولد أال ترى أاا قد 
ما أبدأ فإذا كان الكالم منعقدا على غري شيء مل جيز وال جيوز إال على عاني  ال تلد جارية وقد ال تلد غال

إذا  :إذا كان غدا فقد زوجتك ابنيت وقبل ذلك الرجل أو قال رجل لرجال  :ولوقال الرجل .بعينها
د كان غدا فقد زوجت ابين ابنتك وقبل أبو اجلارية والغالم واجلارية صغريان مل جيز له ألنه قد يكون غدا وق

وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكالم به فكان يف وقت ال حيل له يف اجلمااع وال   .مات ابنه أو ابنته أو مها
يتوارث الزوجان مل جيز وكان ذلك يف معىن املتعة اليت تكون زوجة يف أيام وغري زوجة يف أيام ويف أكثر من 

اح وال يكون هذا نكاحا عندنا وال عند مان  معىن املتعة ألنه قد جاءت مدة بعد العقد مل يوجب فيها النك
  .أجازنكاح املتعة هذا أفسد من نكاح املتعة

  



 ما جيب به عقد النكاح  

زوجين فالنة أو وكيل الرجل  :واذا خطب الرجل على نفسه فقال :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
بعد ما أذنات يف إنكااح اخلاطاب أو    على من وكله فقال ذلك أو أبو الصيب املوىل عليه املرأة إىل وليها 

قد زوجتك فالنة اليت مسى فقد لزم النكاح وال احتياج إىل أن يقول الزوج أو  :املخطوب عليه فقال الويل
  .وقد قبلت إذا بدا فخطب فأجيب بالنكاح :من ويل عقد نكاحه بوكالته

 املرأة رجال واحدآ فيزوجهما ولو احتجت إىل هذا مل أجز نكاحا أبدا إال بأن يويل الرجل وتويل :قال 
قد قبلت ألين ال أدري ما بادا   :وذلك أين إذا احتجت إىل أن يقول اخلاطب وقد بدأ باخلطبة إذا زوج

قد أجزت ألين ال أدري ما بدا له إن كاان زوج مل يثبات    :للخاطب احتجت إىل أن يقول ويل املرأة
مث هكذا علاى ويل   . أن أرد القول على الزوجالنكاح إال بإحداث املنكح قبوال للنكاح مث احتجت إىل

ولكن  .املرأة فال جيوز هبذا املعىن أبدا وال جيوز إال مبا وصفت من أن يلي العقد عليهما واحد بوكالتهما
قد قبلت ألن هاذا   :قد زوجتك ابنيت مل يكن نكاحآ حىت يقول الرجل :لو بدأ ويل املرأة فقال لرجل

قاد   :وءإن خطب الرجل املرأة فلم جيبه األب حىت يقول اخلاطاب  .ةابتداء كالم ليس جواب خماطب
 رجعت يف اخلطبة فزوجه األب بعد 
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ولاو   .قد قبلت :رجوعه كن النكاح مفسوخا ألنه زوج غري خاطب إال أن يقول بعد تزويج األب  

ا نكاحأألنه عقلى من قد خطب رجل إىل رجل فلم جيبه الرجل حىت غلب على عقله مث زوجه مل يكن هذ
وهكذا لوكان اخلاطب املغلوب على عقله بعد أن خيطب وقبل  .بطل كالمه ومن ال جيوز أن يكون وليا

أن يزوج ولكن لو عقد عليه مث غلب على عقله كان النكاح جائزا إذا عقد ومعه عقله ولو كان هاذا يف  
أنكحت بعد الغلبة على عقلها كان النكااح  امرأة أذنت يف أن تنكح فلم تنكح حىت غلبت على عقلها مث 

 .مفسوخآ ألنه مل يلزمها شيء من النكاح حىت غلب على عقلها فبطل إذاا وهذا كما قلنا يف املساألة 

ولو قاال   .ولوزوجت قبل أن تغلب على عقلها مث غلبت بعد التزويج على عقلها لزمها النكاح :قال
د زوجتكها مل يثبت النكاح حىت يقبل املزوج ألن هذا ليس ق :أتزوجين فالنة فقال :الرجل أليب املرأة

  .خطبة وهذا استفهام وإذا خطبها على نفسه ومل يسم صداقآ فزوجه فالنكاح ثابت وهلا مهر مثلها



  .ولو مسى صداقا فزوجه بإذاا كان الصداق له وهلا الزمآ 

 M0قاال اهلل   :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :احيرم من النساء بالقرابة أخربنا الربيع بن سليمان قال
واألمهاات أم   :قال الشافعي .حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم  اآلية  :تبارك وتعاىل

والبنات بنات  .إن بعدت اجلدات ألان يلزمهن اسم األمهات .الرجل الوالدة وأمهاهتا وأمهات آبائه و
ن يلزمهن اسم البنات كما لزم اجلدات اسم األمهات وإن الرجل لصلبه وبنات بنيه وبناهتن وإن سفلن فكله

وكذلك ولد الولد وإن سفلوا واألخوات من ولد أبيه لصلبه أو أمه نفسها وعماتاه   .علون وتباعدن منه
من ولد جده األدىن أو األقصى ومن فوقهما من أجداده وخاالته من ولدته أم أمه وأمها ومن فوقهما مان  

األخ كل ما ولد األخ ألبيه أوألمه أوهلما من ولد ولدته والدته فكلهم بنو أخيه وإن جداته من قبلها وبنات 
وحرم اهلل تعاىل األخت من الرضاعة فاحتمال حترميهاا    :قال الشافعي .تسفلوا وهكذا بنات األخت

خت من أحدمها إذا ذكر اهلل حترمي األم واألخت من الرضاعة فأقامهما يف التحرمي مقام األم واأل :معنيني
النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله وهبذا نقول بداللة 

أن حيرم من الرضاع األم واألخت  :واآلخر .سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والقياس على القرآن
  .وال حيرم سوامها

 إن  -الرضاعة تقوم مقام النسب قيل له  فأين داللة السنة بأن :فإن قال قائل :قال الشافعي 
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أخربنا مالك بن أنس عن عبد اهلل بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبري  :-شاء اهلل تعاىل   

حيرم من الرضاع ما حيرم من   :عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
نا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صالى اهلل  الوالدة  أخرب

عليه وسلم أخربهتا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عندها وأاا مسعت صوت رجل يساتأذن يف بيات   
عليه هذا رجل يستأذن يف بيتك فقال رسول اهلل صلى اهلل  :فقلت يا رسول اهلل :حفصة فقالت عائشة

يا رسول اهلل لو كان فالن حيآ لعمهاا مان    :أراه فالنآ لعم حفصة من الرضاعة ال فقلت  :وسلم
النعم إن الرضاعة حترم ما حيرم من الاوالدة   :الرضاعة أيدخل علي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

طالب رضي اهلل  مسعت ابن املسيب حيدث عن علي بن أيب :مسعت ابن جدعان قال :أخربنا عيينة قال



أماا    :يا رسول اهلل هل لك يف ابنة عمك بنت محزة فإاا أمجل فتاة يف قريش فقاال  :عنه أنه قال
علمت أن محزة أخي من الرضاعة وأن اهلل تعاىل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب  أخربنا الدراوردي 

يف ابنة محزة مثل حديث سافيان يف  عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ويف نفس السنة أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة وأن لنب الفحال   :قال الشافعي .بنت محزة

  .حيرم كما حيرم والدة األب حيرم لنب األب ال اختالف يف ذلك

ان فأرضعت أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأت 
ال اللقاح واحاد   :هل يتزوج الغالم اجلارية فقال :إحدامها غالمأ وأرضعت األخرى جارية فقيل له

نعم فقلت له  :أخربنا ابن جريج أنه سأل عطاء عن لنب الفحل أحيرم فقال :أخربنا سعيد بن سامل قال
فهي أختك من أبيك وأخواتكم من الرضاعة  :قال عطاء :نعم قال ابن جريج :أبلغك من ثبت فقال

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن عمروبن دينار أخربه أنه مسع أبا الشعثاء يرى لنب الفحل حيرم وقال 
وإذا تزوج الرجال املارأة    :لنب الفحل حيرم قال الشافعي :ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال

ألن األم مبهمة التحرمي يف كتاب اهلل عز وجال   فماتت أو طلقها قبل أن يدخل هبا مل أر له أن ينكح أمها
وهذا قول األكثر من املفاتني وقاول بعاض     :قال الشافعي .ليس فيها شرط إاما الشرط يف الربائب

سئل زيد بن ئابت عن رجال   :أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد قال
 ال األم مبهمة ليس فيها  :له أمها فقال زيد بن ثابتتزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل حتل 
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وهكذا أمهاهتا وإن بعدن وجداهتا ألان مان أمهاات    :قال الشافعي .شرط إاما الشرط يف الربائب  

وإذا تزوج الرجل املرأة فلم يدخل هبا حىت ماتت أو طلقها فكل بنت هلاا وإن   :قال الشافعي .نسائه
وربائبكم الاليت يف حجوركم من نساثكم الاليت دخلتم هبن فاإن مل    :لقول اهلل عز وجلسفلن حالل 

تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم  فلونكح امرأة مث طلقها قبل أن يدخل هبا مث نكح ابنتها حرمت عليه أم 
 .أنه مل يدخل هباامرأته وإن مل يدخل بامرأته ألاا صارت من أمهات نسائه وقد كانت قبل من نسائه غري 

 .ولو كان دخل باألم مل حتل له البنت وال أحد ممن ولدته البنت أبدا ألان ربائبه من امرأته اليت دخل هبا



وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم  فأي امرأة نكحها رجل حرمت علاى أبياه     :قال اهلل عز وجل
 .قبل أبيه وأمه ألن األبوة جتمعهام معاا  دخل هبا االبن أو مل يدخل وكذلك حترم على مجيع آبائه من 

قاال اهلل   .وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل النساء والرجل وإن سفلوا ألن األبوة جتمعهم معاا 
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف  فأي امرأة نكحها رجل حرمت على   :تعاىل

لده من قبل الرجال والنساء وإن سافلوا ألن األباوة   ولده دخل هبا األب أو مل يدخل هبا وكذلك ولد و
وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحارم إذا   :قال الشافعي .جتمعهم معآ

وحالئل أبناائكم    :إاما قال اهلل تبارك وتعاىل :فإن قال قائل .كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع
مبا وصفت من مجاع اهلل باني األم    :حليلة االبن من الرضاعة قيلاللذ ين من أصالبكم  فكيف حرمت 

  :واألخت من الرضاعة وأألم واألخت من النسب يف التحرمي مث بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قاال 

وحالئل أبناائكم الاذين مان     .فهل تعلم فيم أنزلت :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب فإن قال
أعلم فيم أنزهلا فأما معىن ما مسعت متفرقا فجمعته فإن رسول اهلل صلى اهلل  اهلل تعاىل :قيل .أصالبكم

عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة فكان النىب صلى اهلل عليه وسلم تبناه فأمر اهلل 
ا جعل وم :فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين  وقال  :تعاىل ذكره أن يدعى األدعياء آلبائهم

فلما قضى زيد منها وطارا   :ومواليكم وقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم :أدعياءكم أبناءكم  إىل قوله
أن  -واهلل تعاىل أعلام   -فأشبه  :قال الشافعي .زوجناكها لكيال يكون على املؤمنني حرج  اآلية

أبناءكم وال يكاون   وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم  دون أدعيائكم الذين تسموام  :يكون قوله
 الرضاع من هذا يف شيء وحرمنا من الرضاع مبا حرم اهلل 
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 .حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة    :قياسآ عليه ومبا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه  

قد سالف  ويف  وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما   :يف قول اهلل عزوجل :قال الشافعي
وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف  كان أكرب ولد الرجل خيلف على امرأة أبياه وكاان     :قوله

الرجل جيمع بني األختني فنهى اهلل عز وجل عن أن يكون منهم أحد جيمع يف عمره بني أختني أوينكح ما 
قر يف أيديهم ما كانوا قد مجعوا بينه قبل نكح أبوه إال ما قد سلف يف اجلاهلية قبل علمهم بتحرميه ليس أنه أ



اإلسالم كما أقرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم على نكاح اجلاهلية الين ال حيل يف اإلساالم حباال قاال    
وما حرمنا على األباء من نساء األبناء وعلى األبناء من نساء االباء وعلى الرجل من أمهاات   :الشافعي

هبن بالنكاح فأصيب فأما بالزنا فال حكم للزنا حيرم حالال فلو زىن رجال  نسائه وبنات نسائه الاليت دخل 
وكذلك لو زىن بأم امرأته أو بنت امرأته مل حترم علياه   .بامرأة مل حترم عليه وال على ابنه وال على أبيه

  .امرأته

إن كانات  و .وكذلك لو كانت حتته امرأة فزىن بأختها مل جيتنب امرأته ومل يكن جامعا بني األخاتني  
اإلصابة بنكاح فاسد احتمل أن حيرم من قبل أن يثبت فيه النسب ويؤخذ فيه املهر وحيرأ فيه احلد وتكاون  

  .فيه العدة وهذا حكم احلالل وأحب إيل أن حيرم به من غري أن يكون واضحآ

ال ينكحها أن ينكح أمها وال ابنتها و -عندي  -الال نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا فأصاهبا مل حيل له  
وإن مل يصب الناكح نكاحآ فاسدأ مل حيرم عليه النكاح الفاسد بال إصابة فيه شيئا من قبل  .أبوه وال ابنه

وقد قال  :قال الشافعي .أن حكمه ال يكون فيه صداق وال يلحق فيه طالق وال شيء مما بني الزوجني
م الزنا ألاا ليست من األزواج أال تارى  ال حيرم النكاح الفاسد وإن كان فيه اإلصابة كما ال حير :غرينا

كل ما حرمه احلالل فاحلرام أشد له  :وقد قال غرينا وغريه .أن الطالق ال يلحقها وال ما بني الزوجني
ومجاعه أن اهلل عز وجال إاماا    .وقد وصفنا يف كتاب االختالف ذكر وغريه :قال الشافعي .حترميا

ة من نعمه على خلقه فمن حرم من النساء علاى الرجاال   أثبت احلرمة بالنسب والصهر وجعل ذلك نعم
وذلك أنه رضي النكاح وأمر باه   .فيحرمه الرجال عليهن وهلن على الرجال من الصهر كحرمة النسب

وندب إليه فال جيوز أن تكون احلرمة اليت أنعم اهلل تعاىل هبا على أن من أتى شيئآ دعاه اهلل تعاىل إليه كالزاين 
حده اهلل وأوجب له النار إال أن يعفو عنه وذلك أن التحرمي بالنكاح إاما هو نعمة ال نقمة  العاصي هلل الذي

 وهكذا  .فالنعمة اليت تثبت باحلالل ال تثبت باحلرام الين جعل اهلل فيه النقمة عاجال وآجال
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 .نكح أختها اليت زىن هبا مكااالو زىن رجل بأخت امرأته مل يكن هذا مجعآ بينهما ومل حيرم عليه أن ي  

وإذا حرم من الرضاع ما حرم من النسب مل حيل له أن ينكح من بنات األم اليت أرضاعته   :قال الشافعي
وإن سفلن وبنات بنيها وبناهتا وكل من ولدته من قبل ولد ذكر أو أنثى امرأة وكذلك أمهاهتا وكل مان  



واهتا ألان خاالته وكذلك عماهتا وخاالهتا ألان عمات أمه ولدها ألان مبنزلة أمهاته وأخواته وكذلك أخ
وخاالت أمه وكذلك ولد الرجل الذي أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخاالته وعماته وكذلك من أرضعته 
بلنب الرجل الذي أرضعته من األم اليت أرضعته أو غريها وكذلك من أرضع بلنب ولد املرأة اليت أرضعته من 

وإذا أرضعت املرأة مولودا فال باأس أن يتازوج    :قال الشافعي .ضعه بلبنه أو زوج غريهأبيه الذي أر
املرأة املرضع أبوه ويتزوج ابنتها وأمها ألاا مل ترضعه هو وكذلك إن مل يتزوجهاا األب فاال باأس أن    

ج وال باأس أن يتازو   .يتزوجها أخو املرضع الذي مل ترضعه هو ألنه ليس ابنها وكذلك يتزوج ولدها
وال جيمع الرجال   .الغالم املرضع ابنة عمه وابنة خاله من الرضاع كما ال يكون بذلك بأس من النسب

بني األختني من الرضاعة بنكاح وال وطء ملك وكذلك املرأة وعمتها من الرضاعة حيرم من الرضاعة ماا  
احملرم مان النساب    حيرم من النسب وفوات احملرم من الرضاعة مما حيرم من نكاحهن ويسافر هبن كذوات

وسواء  .وسواء رضاعة احلرة واألمة والذمية كلهن أمهات وكلهن حيرمن كما حترم احلرة ال فرق بينهن
وطئت األمة مبلك أو نكاح كل ذلك حيرم وال بأس أن يتزوج الرجل املرأة وامرأة أبيهاا مان الرضااع    

و بقرة أو ناقاة مل يكان هاذا    ولو شرب غالم وجارية لنب هبيمة من شاة أ :قال الشافعي .والنسب
وقال  .رضاعآ إاما هذا كالطعام والشراب وال يكون حمرمأ بني من شربه إاما حيرم لنب اآلدميات ال البهائم

فإن أرضاعن    :وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة  وقال يف الرضاعة  :اهلل تعاىل
دات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملان أراد  والوال  :لكم فآتوهن أجورهن  و وقال عز وجل ذكره

فأخرب اهلل عز وجل أن كمال الرضاع حوالن وجعل على الرجال   :قال الشافعي .أن يتم الرضاعة  
 :قال الشاافعي  .يرضع له ابنه أجر املرضع واألجر على الرضاع ال يكون إال على ماله مددة معلومة

إىل كمال رضاع احلولني وبقع على كل رضاع وإن كان والرضاع اسم جامع يقع على املصة وأكثر منها 
فلما كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الداللة هلى حيرم الرضااع   :قال الشافعي .بعد احلولني

 أخربنا مالك  :بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع أو معىن من الرضاع دون غريه قال الشافعي
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كان فيما  :ن حممد بن عمروبن حزم عن عمرة عن عائشة أم املؤمنني أاا قالتعن عبد اهلل بن أيب بكرب  

أنزل اهلل تعاىل يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف النيب صالى اهلل  



عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن أخربنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشاة أااا كانات    
نزل القرآن بعشررضعات معلومات حيرمن مث صرين إىل مخس حيرمن فكان ال يدخل على عائشة  :تقول

إال من استكمل مخس رضعات أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن احلجاج بن احلجاج أظنه عن 
أبيه عن ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء  أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن   :أيب هريرة قال

ال حترم املصة واملصتان وال الرضعة وال الرضعتان    :عبد اهلل بن الزبري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر امرأة أيب حذيفة أن ترضع سااملآ  

لك عن نافع أن سامل بن عباد اهلل أخاربه أن   مخس رضعات حترم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا أخربنا ما
عائشة أرسلت به وهو يرضع إىل أختها أم كلثوم فأرضعته ثالث رضعات مث مرضت فلم ترضعه غري ثالث 

أمرت به عائشة  :رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أين مل يتم يل عشر رضعات قال الشافعي
ه مخس فلم يدخل عليها ولعل ساملا أن يكون ذهب عليه قول أن يرضع عشرأ ألاا أكثر الرضاع ومل يتم ل

عائشة يف العشر الرضعات فنسخن خبمس معلومات فحدث عنها مبا علم من أنه أرضع ثالثا فلام يكان   
يدخل عليها وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشرأ فرأى أنه إاما حيل الدخول عليها عشر وإاما أخذنا خبماس  

وال  :قال الشافعي .ليه وسلم حبكاية عائشة أان حيرمن وأان من القرآنرضعات عن النيب صلى اهلل ع
مث  .حيرم من الرضاع إال مخس رضعات متفرقات وذلك أن يرضع املولود مث يقطع الرضااع مث يرضاع  

يقطع الرضاع فإذا رضع يف واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إىل جوفه ما قل منه أوأكثرفهي رضعة وإذا 
مث هلا  :وإن التقم املرضع قال الشافعي :قال الشافعي .مث عاد ملثلها أو أكثر فهي رضعةقطع الرضاع 

وال يكون القطع إال ما انفصل انفصاال بينآ كما يكون احلالف  .بشيء قليال مث عاد كانت رضعة وامحة
قال  .إن طالال يأكل بالنهار إال مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد االزدراد إىل أن يأكل فيكون ذلك مرة و

 .ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أوكثري من الطعام مث أكل كان حانثا وكان هذا أكلتني :الشافعي

 ولو أخذ ثديها  :قال الشافعي
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الواحد فأنفد ما فيه مث حتول إىل اآلخر مكانه فأنفد ما فيه كانت هذه رضعة واحدة ألن الرضااع قاد     

واإلرسال والعودة كما يكون الطعام والشراب بقية النفسر وهو طعام واحد وال ينظر يف  يكون بقية النفس



قال  .هذا إىل قليل رضاعه وال كثريه إذا وصل إىل جوفه منه شيء فهورضعة وما مل يتم مخسا مل حيرم هبن
 :فإن قال قائل :قال الشافعي .والوجور كالرضاع وكذلك السعوط ألن الرأس جوف :الشافعي

مبا حكينا أن عائشاة حتكاي أن    :أاا حترم قيل :لم مل حترم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضىف
ال حتارم    :الكتاب حيرم عشر رضعات مث نسخن خبمس ومبا حكينا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

هبن فدل ما الرضعة وال الرضعتان  وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يرضع سامل مخس رضعات حيرم 
حكت عائشة يف الكتاب وما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن الرضاع ال حيرم به على أقال اسام   

وقد قال بعض من مضى مبا حكت عائشة  .الرضاع ومل يكن يف أحد مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة
فما يشبه هذا  :فإن قال قائل يف الكتاب مث يف السنة والكفاية فيما حكت عائشة يف الكتاب مث يف السنة

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  فسن النيب القطع يف رباع ديناار ويف     :قول اهلل عز وجل :قيل
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  فرجم النيب صلى اهلل   :السرقة من احلرز وقال تعاىل

استدللنا بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن املراد بالقطع عليه وسلم الزانيني الثيبني ومل جيلدمها ف
من السارقني واملائة من الزناة بعض الزناة لدون بعض وبعض السارقني لدون بعض ال من لزمه اسم سرقة 

بعض املرضعني دون  :وزنا فهكذا استدللنا بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن املراد بتحرمي الرضاع
  .ى ال من لزمه اسم رضاعبعض
  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذف  
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  



 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 رضاعة الكبري  

 :أخربنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكابري فقاال   :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 

ا حذيفة بن عتبة بن ربيعةوكان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قد كان أخربين عروة بن الزبري أن أب
سامل موىل أيب حذيفة كما تبىن رسول اهلل صالى اهلل   :وكان قد تبىن ساملآ الذي يقال له -شهد بدرآ 

د بن عليه وسلم زيد بن حارثة فأنكح أبو حذيفة ساملا وهو يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الولي
عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من املهاجرات األول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أنزل اهلل عز وجل 

ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف   :يف زيد بن حارثة ما أنزل فقال
يعلم أباه رده إىل املوايل فجاءت سهلة فإن مل  .الدين ومواليكم  رد كل واحد من أولثك من تبىن إىل أبيه

 :بنت سهيل وهي امرأة أيب حذيفة وهي من بين عامر بن لؤي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت

يا رسول اهلل كنا نرى ساملآ ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إال بيت واحد فماذا ترى يف شأنه 
أرضعيه مخس رضعات فيحرم بلبنها  ففعلت فكانات   :م فيما بلغنافقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت حتب أن يدخل عليها من الرجاال والنسااء وأىب   
ماا نارى    :سائر أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن

صلى اهلل عليه وسلم سهلة بنت سهيل إال رخصة يف سامل وحده من رساول اهلل   الذي أمر به رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ال يدخل علينا هبذه الرضاعة أحد فعلى هذا من اخلرب كان أزواج النيب صلى اهلل عليه 

يف سامل ماوىل أيب حذيفاة    -واهلل تعاىل أعلم  -وهذا  :قال الشافعي .وسلم يف رضاعة الكبري
  .خاصة

فذكرت حليث ساامل الاذي    :مما دل على ما وصفت قال الشافعي :فإن قال قائل :قال الشافعي 
موىل أيب حنيفة عن أم سلمة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر امرأة أيب حذيفة أن ترضاعه   :يقال له



لسامل خاصة  مخس رضعات حيرم هبن وقالت أم سلمة يف احلديث وكان ذلك يف سامل خاصة وإذا كان هذا
فاخلاص ال يكون إال خمرجا من حكم العام وإذا كان خمرجا من حكم العام فاخلاص غري العام وال جيوز يف 
العام إال أن يكون رضاع الكبري ال حيرم وال بد إذا اختلف الرضاع يف الصغري والكبري من طلب الداللة على 

والداللة على الفرق باني الصاغري والكابري     :قال .الوقت الذي إذا صار إليه املرضع فأرضع مل حيرم
 قال اهلل  .موجودة يف كتاب اهلل عز وجل
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والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة  فجعل اهلل عز وجل متام   :تعاىل  

 .جناح عليهما   فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال  :وقال .الرضاع حولني كاملني

قبل احلولني فدل على أن إرخاصه عز وجل يف فصال احلولني على أن ذلك  -واهلل تعاىل أعلم  -يعين 
إال بالنظر للمولود  -واهلل تعاىل أعلم  -إاما يكون باجتماعهما على فصاله قبل احلولني وذلك ال يكون 

ن إمتام الرضاع له لعلة تكون به أو مبرضعته وأن من والديه أن يكونا يريان أن فصاله قبل احلولني خري له م
وما جعل اهلل تعاىل له غاية فاحلكم بعد مضي الغاية فيه غريه قبل  .ال يقبل رضاع غريها أو ما أشبه هذا

وإذا ضربتم يف األرض فلايس علايكم     :قال اهلل تعاىل :وما ذلك قيل :فإن قال قائل .مضيها
ية فكان هلم أن يقصروا مسافرين وكان يف شرط القصر هلام حباال   اال .جناح أن تقصروا من الصالة  

واملطلقاات يتربصان     :وقال تعاىل .موصوفة دليل على أن حكمهم يف غري تلك الصفة غري القصر
قاال   .فكن إذا مضت الثالثة األقراء فحكمهن بعد مضيها غري حكمهن فيها .بأنفسهن ثالثة قروء  

ما  :قال غري عائشة من أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم :ل عروةفقد قا :فإن قال قائل :الشافعي
فقول عروة عن مجاعة أزواج الانيب   :قيل .نرى هذا من النيب صلى اهلل عليه وسلم إال رخصة يف سامل

صلى اهلل عليه وسلم غري عائشة ال خيالف قول زينب عن أمها أن ذلك رخصة مع قول أم سلمة يف احلديث 
قول غريها ما نراه إال رخصة مع ما وصفت من داللة القرآن وإين قد حفظت عن عادة   هو خاصة وزيادة

فهل يف هذا خرب عن أحد من أصحاب  :فإن قال قائل .ممن لقيت من أهل العلم أن رضاع سامل خاص
أخربنا مالك عن أنس عن عبد اهلل بان   .نعم :النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا قلت يف رضاع الكبري قيل

 :جاء رجل إىل ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبري فقال ابن عمر :ر قالدينا



كانت يل وليمة فكنت أطؤها فعمدت امرأيت إليهاا فأرضاعتها    :جاء رجل إىل عمربن اخلطاب فقال
  .دونك فقد واهلل أرضعتها :فدخلت عليها فقالت

إاما الرضاع رضاع الصغري أخربنا مالك عن نافع عان  أوجعها وائت جاريتك ف :فقال عمر بن اخلطاب 
أخربنا مالك عن حيىي بن ساعيد أن أباا    .ال رضاع إال ملن أرضع يف الصغر :ابن عمر أنه كان يقول

انظر ما يفيت به الرجال فقاال أباو     :رضاعة الكبري ما أراها إال حترم فقال ابن مسعود :موسى قال
ال تسألوين عان   :إال ما كان يف احلولني فقال أبو موسى ال رضاعة :فما تقول أنت فقال :موسى

 فجماع فرق ما  :قال الشافعي .شيء ما كان هذا احلرب بني أظهركم
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بني الصغري والكبري أن يكون الرضاع يف احلولني فإذا أرضع املولود يف احلولني مخاس رضاعات كماا      

وسواء أرضع املولود أقل من حاولني مث قطاع    :افعيقال الش .وصفت فقد كمل رضاعه الذي حيرم
رضاعه مث أرضع قبل احلولني أو كان رضاعه متتابعا حىت أرضعته امرأة أخرى يف احلولني مخس رضاعات  
ولو توبع رضاعه فلم يفصل ثالثة أحوال أو حولني أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر فأرضع بعد احلاولني مل  

ولو أرضع يف احلولني أربع رضعات وبعاد احلاولني    .الطعام والشراب حيرم الرضاع شيئا وكان مبنزلة
اخلامسة وأكثر مل حيرم وال حيرم من الرضاع إال ما مت مخس رضعات يف احلولني وسواء فيما حيرم الرضاع 

وإن خلط للمولود لنب يف طعام فيطعمه كان اللنب األغلب أو الطعام إذا وصل اللنب إىل جوفه  .والوجور
شيب له اللنب مباء كثري أو قليل إذا وصل إىل جوفه فهو كله كالرضاع ولو جنب له اللنب فأطعم جبنا وسواء 

  .كان كالرضاع

أحدمها أنه جوف وذلك أاا  :وكذلك لو استسعطه ألن الرأس جوف ولو حقنه كان يف احلقنة قوالن 
عدة ألنه يغتذي من املعلة وليست تفطر الصائم لو احتقن واآلخر أن ما وصل إىل الدماأ كما وصل إىل امل

ولو أن صبيا أطعم لنب امرأة يف طعام مرة وأوجره أخرى وأسعطه أخرى  :قال الشافعي .كذلك احلقنة
وأرضع أخرى مث أوجره وأطعم حىت يتم له مخس مرات كان هذا الرضاع الذي حيرم كل واحد من هاذا  

وإذا مل تتم له  .أو كان هذا من أصناف شىتيقوم مقام صاحبه وسواء لو كان من صنف هذا مخس مرار 
اخلامسة إال بعد استكمال سنتني مل حيرم وإن متت له اخلامسة حني يرضع اخلامسة فيصل اللنب إىل جوفه أو 



ما وصفت أنه يقوم مقام الرضاع مع مضي سنتني قبل كماهلا فقد حرم وإن كان ذلك قبل كماهلا بطرفاة  
  .كماهلا عني أو مع كماهلا إذا مل يتقدم

  
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله

  :تعاىل
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :ليه وسلموقال النووي يف قوله صلى اهلل ع  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .وقحال عيمج سومزوكل ةظوفحم ق
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
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 يف لنب الرجل واملرأة  

واللنب إذا كان من محل وال أحسبه يكون إال من محل فاللنب للرجال   :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
لد للرجل واملرأة فانظر إىل املرأة ذات اللنب فإن كان لبنها نزل بولد من رجل نساب  واملرأة كما يكون الو



ذلك الولد إىل والده ألن محله من الرجل فإن رضع به مولود فاملولود أو املرضع بذلك اللنب ابان الرجال   
  .الذي االبن ابنه من النسب كما يثبت للمرأة وكما يثبت الولد منه ومنها

الذي أرضعت به املولود لنب ولد ال يثبت نسبه من الرجل الذي احلمل منه فأسقط اللانب   وإن كان اللنب 
فال يكون املرضع ابن الذي احلمل منه إذا سقط النسب الذي هو أكرب منه سقط اللنب الذي أقايم مقاام   

 .حيرم من الرضاع ما حيرم مان النساب      :النسب يف التحرمي فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

فإن ولدت امرأة محلت من الزنا اعترف الذي زنا هبا  :قال الشافعي .وحبكاية عائشة حترميه يف القرآن
وأكره له يف الورع أن ينكح بنات  .أو مل يعترف فارضعت مولودا فهو ابنها وال يكون ابن الذي زىن هبا

مل أفسخه ألنه ليس بابناه يف  وإن نكح من بنائه أحدا  .الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا
نعم قضى النيب  :فهل من حجة فيما وصفت قيل :حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن قال قائل

صلى اهلل عليه وسلم بابن أمة زمعة لزمعة وأمر سودة أن حتتجب منه ملا رأى منه من شبهه بعتبة فلم يرهاا  
ك رؤيتها مباح وإن كان أخا هلا وكذلك ترك رؤياة  وقد قضى أنه أخوها حىت لقيت اهلل عز وجل ألن تر

ولاو   :قال الشافعي .املولود من نكاح أخته مباح وإاما منعين من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا
أن بكرا مل متسس بنكاح وال غريه أو ثيبا ومل يعلم لواحدة منهما محل نزل هلما لنب فحلب فخارج لانب   

ت كان ابن كل واحدة منهما وال أب له وكان يف غري معىن ولد الزنا وإن فأرضعتا به مولودا مخس رضعا
ولاو أن امارأة    :قال الشاافعي  .كانت له أم وال أب له ألن لبنه الذي أرضع به مل ينزل من مجاع

أرضعت وال يعرف هلا زوج مث جاء رجل فادعى أنه كان نكحها صحيحا وأقر بولدها وأقرت له بالنكاح 
ولو أن امرأة نكحت نكاحا فاسدا فولدت من ذلك النكاح  :قال الشافعي .كون الولدفهو ابنها كما ي

ولدا وكان النكاح بغري ويل أو بغري شهود عدول أو أي نكاح فاسد ما كان ما خال أن تنكح يف عدهتا من 
 زوج يلحق به النسب أو محلت فنزل هلا لنب فأرضعت به مولودا كان ابن الرجل الناكح نكاحاا فاسادا  

ولو أن امرأة نكحات يف   :قال الشافعي .واملرأة املرضع كما يكون احلمل ابن الناكح نكاحا صحيحا
 عدهتا من 
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وفاة زوج صحيح أو فاسد أو طالقه رجال ودخل هبا يف عدهتا فأصاهبا فجاءت حبمل فنزل هلاا لانب أو     
أن يكون موقوفا  -واهلل تعاىل أعلم  -عنده  ولدت فأرضعت بذلك اللنب مولودأ كان ابنها وكان أشبه

يف الرجلني معا حىت يرى ابنها القافة فأي الرجلني أحلقته القافة حلق الولد وكان املرضعع ابن الذي يلحق به 
ولو كان محل املرأة سقطا مل ينب  :قال الشافعي .الولد وسقطت عنه أبوة الذي سقط عنه نسب الولد

قبل أن يراه القافة فأرضعت مولودا مل يكن املولود املرضع ابن واحد منهما دون خلقه أو ولدت ولدا فمات 
اآلخر يف احلكم كما ال يكون املولود ابن واحد منهما دون اآلخر يف احلكم والورع أن ال ينكح ابنة واحد 

ا هلن خيلو منهما وأن ال يرى واحد منهما بناته حسرا وال املرضعة إن كانت جارية وال يكون مع هذا حمرم
هو ابنهما معا فأمر املولاود موقاوف    :ولو كان املولود عاش حىت تراه القافة فقالوا .أو يسافر هبن

فينتسب إىل أيهما شاء فإذا انتسب إىل أحدمها انقطع عنه أبوة الذي ترك االنتساب إليه وال يكون لاه أن  
ا وإن مات قبل أن ينتسب أو بلغ معتوها يترك االنتساب إىل أحدمها دون اآلخر جيرب أن ينتسب إىل أحدمه

  .مل يلحق بواحد منهما

 .حىت ميوت وله ولد فيقوم ولده مقامه يف أن ينتسبوا إىل أحدمها أو ال يكون له ولد فيكون مرياثه موقوفا 

أحدمها أن املرضع خمالف لالبن ألنه يثبت لالبن علاى األب   :وهذا موضع فيه قوالن :قال الشافعي
االبن حقوق املرياث والعقل والوالية للدم ونكاح البنات وغري ذلك من أحكام البنني وال يثبت ولألب على 

للمرضع على ابنه الذي أرضعه وال البنه الذي أرضعه عليه من ذلك شيء ولعل العلة يف االمتناع مان أن  
لاه اخلياار يف أن    يكون ابنهما معا هلذا السبب فمن ذهب هذا املذهب جعل املرضع ابنهما معا ومل جيعل

أن يكاون   :والقول الثااين  .يكون ابن أحدمها دون اآلخر وقال ذلك يف املسائل قبله اليت يف معناها
اخليار للولد فأيهما اختار الولد أن يكون أباه فهو أبوه وأبو املرضع وال يكون للمرضع أن خيتار غري الذي 

د ومل خيتر كان للمرضع أن خيتار أحدمها فيكون أباه اختار املولود ألن الرضاع تبع للنسب فإن مات املولو
والورع أن ال ينكح بنات اآلخر وال يكون هلن حمرما يراهن بانقطااع أبوتاه    .وينقطع عنه أبوة اآلخر

وإذا أرضعت املرأة رجال بلنب ولد فانتفى أبو املولود منه فالعنها فنفى عنه نسبه مل  :قال الشافعي .عنه
رجع األب بنسبه إليه ضرب احلد وحلق به الولد ورجع إليه إال أن يكون أبا املرضاع   يكن أبا للمرضع فإن

 ولو أن امرأة طلقها زوجها وقد دخل هبا أو  :قال الشافعي .من الرضاعة
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مات عنها وهي ترضع وكانت حتيض يف رضاعها ذلك ثالث حيض ولبنها دائم أرضعت مولودا فاملولود   

  .بن الزوج الذي طلق أو مات واللنب منه ألنه مل حيدث هلا زوج غريهابنها وا

ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله مث انقطع لبنها وأصاهبا الزوج فثاب لبنها ومل  :قال الشافعي 
 .يظهر هبا محل فاللنب من الزوج األول ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج األول وال يكون ابن اآلخر

ولو أحبلها الزوج اآلخر بعد انقطاع لبنها من الزوج األول فثاب لبنها سئل النساء عان   :ل الشافعيقا
احلمل لو كان من امرأة بكر أو ثيب ومل تلد قط أو  :الوقت الذي يثوب فيه اللنب ويبني احلمل فإن قلن

شهورها أو التاسع فاللنب لاألول  امرأة قد ولدت مل يأت هلا لنب يف هذا الوقت إاما يأيت لبنها يف الثامن من 
قاال   .فإن دام فهو ابن لألول ما بينه وبني أن يبلغ الوقت الذي يكون هلا فيه لنب من محلاها األخار  

وإذا ثاب هلا اللنب يف الوقت الذي يكون هلا فيه لنب من محلها اآلخر كان اللنب من األول بكل  :الشافعي
ن أن يكون خلطه لنب اآلخر فال أحرم بالشك شيئا وأحب له حال ألين على علم من لنب األول ويف شك م

ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضاعته   :قال الشافعي .أن يتوقى بنات الزوج اآلخر يف هذا الوقت
الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا وال يكون حمرما هلا بالشك ولو نكحها أو أحدا  :مخس رضعات قلت

ولو كان لبنها انقطع فلم يثب  :قال الشافعي .لى غري يقني من أاا أممن بناهتا مل أفسخ النكاح ألين ع
أحدمها أن اللانب   :حىت كان هذا احلمل اآلخر يف وقت ميكن أن يثوب فيه اللنب من اآلخر ففيها قوالن

بكل حال من األول وإن ثاب بتحريك نطفة اآلخر فهو كما يثوب بأن ترحم املولود فتدر عليه وتشارب  
أنه إذا انقطع انقطاعا بينا مث ثاب  :والقول الثاين .تأكل الطعام الذي يزيد يف اللنب فتمر عليهالدواء أو 

فهو من اآلخر وإن كان ال يثوب حبال من اآلخر لنب ترضع به حىت تلد أمه فهو من األول يف مجيع هاذه  
 :للنب والولد قالفمن مل يفرق بني ا .األقاويل وان كان يثوب شيء ترضع به وإن قل فهو منهما معا

هو لألول أبدا ألنه مل حيدث ولدا ومل يكن ابن آلخر إذا كان ابن األول من الرضاعة ومن فارق بيناهما   
وإن طلقت امرأة فلم ينقطع لبنها وكانت حتيض وهي ترضاع   :قال الشافعي .هو منهما معا :قال

 حىت ولدت فالوالد قطع فحاضت ثالث حيض ونكحت زوجا فدخل هبا فأصاهبا فحملت فلم ينقطع اللنب
اللنب األول ومن أرضعته فهو ابنها وابن الزوج اآلخر ال حيل له أحد ولدته وال ولده الزوج اآلخر ألنه أبوه 



ولو أرضعت امرأة صابيا   :قال الشافعي .وحيل له ولد األول من غري املرأة اليت أرضعته ألنه ليس بأبيه
 أربع رضعات مث 
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 .منها لنب مث ماتت فأوجره الصيب بعد موهتا كان ابنها كما يكون ابنها لو أرضعته مخسا يف احلياةحلب   

ولو رضعها اخلامسة بعد موهتا أو حلب منها لنب بعد موهتا فأوجره مل حيرم ألنه ال يكون  :قال الشافعي
ية حيل وال حيل لانب  ولو كانت نائمة فحلبت فأوجره صيب حرم ألن لنب احل .للميت فعل له حكم حبال

وإن احلية النائمة يكون هلا جناية بأن تنقلب على إنسان أو تسقط عليه فتقتله فيكون فيه العقل ولو  .امليتة
ولو كانت مل  :قال الشافعي .تعقل إنسان مبيتة أو سقطت عليه فقتلته مل يكن له عقل ألاا ال جناية هلا

ك اللنب فأوجره صيب مرتني أو ثالثا حىت ياتم مخاس   تكمل مخس رضعات فحلب هلا لنب كثري فقطع ذل
رضعات مل حيرم ألنه لنب واحد وال يكون إال رضعة واحدة وليس كاللنب حيدث يف الثدي كلما خرج منه 

أنه حلب منها  :ويف قول آخر :قال الربيع .شيء حدث غريه فيفرق فيه الرضاع حىت يكون مخسا
رة حتسب رضعة إذا كان بني كل رضعتني قطع بني فهاو مثال   لنب فأرضع به الصيب مرة بعد مرة فكل م

وكذلك إذا  .الغذاء إذا تغذى به مث قطع الغذاء القطع البني مث عاد له كان أكلتني وإن كان الطعام واحدا
ولو تزوج رجل صابية مث   :قال الشافعي .قطع عن الصيب الرضاع القطع البني وإن كان اللنب واحدا

ته أو أمه من الرضاعة أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضااع  أرضعتها أمه اليت ولد
بلنب ابنه حرمت عليه الصبية أبدا وكان هلا عليه نصف املهر ورجع على اليت أرضعتها بنصف صداق مثلما 

تعمده تعمدت إفساد النكاح أو مل تتعمده ألن كل من أفسد شيئا ضمن قيمة ما أفسد تعمد الفساد أو مل ي
وقيمته نصف صداق مثلها ألن ذلك قيمة ما أفسدت منها مما يلزم زوجها كان أكثر من نصف ما أصدقها 
أو أقل إن كان أصدقها شيئا أو مل يسم هلا صداقا ألن ذلك أقل ما كان وجب هلا عليه بكل حاال إذا مل  

أن الفرقة إذا  :ه مهرها كلهوإاما منعين أن ألزم :قال الشافعي .يكن هو طلقها قبل أن يسمي هلا شيئا
وقعت بإرضاعها ففساد نكاحها غري جناية إال مبعىن إفساد النكاح وإفساد النكاح كان بالرضاع الذي كان 
قبل نكاحه جائزا هلا وبعد نكاحه إال مبعىن أن يكون فسادا عليه فلما كان فسادا عليه ألزمتها ما كان الزما 

وإاما منعين أن ألزمها نصف املهر الذي لزمه بتسميته أنه  .مثلهاللزوج يف أصل النكاح وذلك نصف مهر 



شيء حاىب به يف ماله وإاما يغرم له إذا أفسد عليه مثن ما استهلك عليه مما لزمه وال أزيد عليها يف ذلك شيئا 
هاا  وإاما منعين أن أغرم .على ما لزمه كما لو اشترى سلعة مبائة استهلكها وقيمتها مخسون مل يغرم مائة

 األقل من نصف مهر مثلها أو ما 
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مسى هلا أن أباها لو حاباه يف صداقها كان عليه نصف مهر مثلها فلم أغرمها إال ما يلزمه أو أقل مناه إن    

وإاما منعين من أن أسقط عنها الغرم وإن كان مل يفرض هلا  .كان قيمة نصف مهر مثلها أقل مما أصدقها
حقا هلا عليه مثل نصف مهر مثلها إن طلقها وألين ال أجيز ألبيها احملاباة يف صداقها فإاماا  صداقا أنه كان 

وإاما يكون للمرأة املتعة إذا طلقت ومل يسم هلاا   .أغرمتها ما لزمه بكل حال وأبطلت عنها حماباته كهبته
قال  .ن ألبيها احملاباة يف ماهلاإذا كانت متلك ماهلا كما يكون العفو هلا فأما الصبية فال متلك ماهلا وال يكو

ولو تزوج امرأة فلم يصبها حىت تزوج عليها صبية ترضع فأرضعتها حرمت عليه املرأة األم بكل  :الشافعي
ويفساد نكااح    .حال ألاا من أمهات نسائه وال نصف مهر وال متعة هلا ألاا أفسحت نكاح نفسها

وألن اليت أرضعتها مل تصر أمها وهذه ابنتها إال يف وقت  الصبية بال طالق ألاا صارت يف ملكه وأمها معها
فكانتا يف هذا املوضع كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتها فلها نصف املهر بفساد النكاح فريجع على امرأته اليت 

ولو كان نكح صبيتني فأرضعتهما امرأته الرضعة اخلامساة   :قال الشافعي .أرضعتها بنصف مهر مثلها
نكاح األم كما وصفت ونكاح الصبيتني معا ولكل واحدة منهما نصف املهر الذي مسى هلا مجيعا معا فسد 

ويرجع على امرأته مبثل نصف مهر كل واحدة منهما فإن مل يكن مسى هلا مهرا كان لكل واحدة مناهما  
ت لاه  ولو كان .نصف مهر مثلها وحتل له كل واحدة منهما على االنفراد ألاما ابنتا امرأة مل يدخل هبا

ثالث زوجات صبايا فأرضعت اثنتني الرضعة اخلامسة معا مث أزالت الواحدة فأرضعت الثالثة مل حترم الثالثة 
وحرمت االثنتان اللتان أرضعتا اخلامسة معا ألن الثالثة مل ترضع إال بعد ما حرمت هاتان وحرمت األم عليه 

غري مرضعة الرضعة اخلامسة من األم إال بعاد أن  فكانت الثالثة غري أخت للمرأتني إال بعد ما حرمتا عليه و
بانت األم منه ولو أرضعت إحداهن الرضعة اخلامسة مث أرضعت األخريني الرضعة اخلامسة حرمت علياه  
األم ساعة أرضعت األوىل الرضعة اخلامسة ألاا صارت من أمهات نسائه واملرضعتان الرضعة اخلامسة معا 

معقود عليها نكاح الرجل يف وقت واحد واالثنتان أختان فينفسخ نكاحهماا  لألم ومل تكن أما إال واالبنة 



وإن أرضاعت   .معا وحرمت االثنتان بعد حني صارتا أختني معا وخيطب واحدة منهما على االنفاراد 
األخريني بعد متفرقني مل حترما عليه معا ألاا مل ترضع واحدة منهما إال بعد ما بانت منه هي واألوىل ولكن 

عقدة اليت أرضعتها بعد ما بانت األوىل ويسقط نكاح اليت أرضعت بعدها ألاا أخت امرأته فكانت  ثبتت
 كامرأة 
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أاا إذا أرضعت الرابعة مخس رضاعات فقاد    :وفيه قول آخر :قال الربيع .نكحت على أختها  

بني األختني من الرضاعة فينفسخن  أكملت الثالثة والرابعة مخس رضعات وهبن حرمت الرابعة فكأنه جامع
ولو أرضعت واحدة مخس رضعات مث أرضعت األخاريني   :قال الشافعي .معا ويتزوج من شاء منهن

مخسا معا حرمت عليه األم بكل حال وانفسخ عليه نكاح البنت األوىل مع األم وحرمت األخريان ألاماا  
غارا وواحدة مل يدخل هبا وهلا بنات مراضع ولو كن ثالثا ص :قال الشافعي .صارتا أختني يف وقت معا

فأرضعت البنات الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح األم ومل حيل حبال وهلا نصف املهر ويرجع الازوج  
على اليت أكملت أوال مخس رضعات ألي نسائه أكملت بنصف مهر مثلها ونصف مهر مثل أمها فإن كن 

قال  .على كل واحدة منهن بنصف مهر اليت أرضعت أكملن إرضاعهن معا انفسخ نكاحهن معا ويرجع
ولو كانت واحدة فأكملت رضاعها مخسا قبل تبني فسخ نكاح اليت أكملت رضاعها أوال وال  :الشافعي

ينفسخ نكاح اليت أكملت رضاعها بعدها ألاا مل ترضع حىت بانت أمها وأختها منه مث يفسخ النكاح الايت  
 .أخت امرأة له ثابتة النكاح فكانت كاألخت املنكوحة على أختهاأكملت رضاعها بعدها ألاا صارت 

 .وكذلك بناهتا من الرضاعة وبنات بناهتا كلهن حيرم من رضاعهن كما حيرم من رضاعها :قال الشافعي

ولو كان دخل بامرأته وكانت أرضعتهن أو أرضعهن ولدها كان هلاا املهار باملسايس     :قال الشافعي
ا وأرضعها ولدها وسواء كانت أرضعت االثنني معا أو أرضعتهن ثالثتهن معا أو وحرمت عليه اليت أرضعته

متفرقات يفسد نكاحهن على األبد ألان بنات امرأة دخل هبا وكذلك كل مان أرضاعته تلاك املارأة     
ولو كانت املسألة حباهلا ومل يدخل بامرأته فأرضعتهن أم امرأته أو جادهتا أو   :قال الشافعي .وولدها
و بنت أختها كان القول كالقول يف بناهتا إذا أرضعتهن هن ومل ترضع هي يفسد نكاحها ويكون هلا أختها أ

نصف مهر مثلها إذا مل يكن دخل هبا ويرجع به على اليت أكملت أوال من نسائه مخس رضاعات ألااا   



ل الايت فساد   صريهتا أم امرأته فيفسد نكاح اليت أرضعت أوال وامرأته الكبرية معا ويرجع بنصف مهر مث
نكاحهن كلهن ويرجع بأنصاف مهورهن وال ختالف املسألة قبلها إال يف خصلة أن زوجاتاه الصاغار ال   
حيرمن عليه يف كل حال وله أن يبتدئ نكاح أيتهن شاء على االنفراد ألن الذي حرمن به أو حرم منهن إاما 

 .ع بينهن وال حيرمن على االنفرادكن أخوات امرأته من الرضاعة أو بنات أختها أو أختها فحرم أن جيم

 ولو كان دخل هبا حرم نكاح من  :قال الشافعي
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أرضعته أمهاهتا بكل حال ومل حيرم نكاح من أرضعته أخواهتا وبنات أختها بكل حال وكان له أن يتزوج   

ه معا وال يفسد نكاح الاليت الاليت أرضعته أخواهتا إن شاء على االنفراد ويفسخ نكاح األوىل منهن وامرأت
بعدها ألان أرضعن بعد ما بانت امرأته فلم يكن جامعا بينهن وبني عمة هلن وال خالة هلن إال أن ترضاع  

وإذا أرضعت أجنبياة   :قال الشافعي .منهن امرأة واحدة أو اثنتني معا فيفسد نكاحهما بأاما أختان
جنبية عليه أبدا ألاا من أمهات نسائه وحرم عليه أن جيمع امرأته الصغرية مل يفسد نكاح امرأته وحرمت األ

وإذا تزوج الرجل صابية   :قال الشافعي .بني أحد من بناهتا بنسب أو رضاع وبني امرأته اليت أرضعت
فإن أرضعت أم العمة الصبية مل أفرق  .مث تزوج عليها عمتها وأصاب العمة فرقت بينهما وهلا مهر مثلها

العمة ذات حمرم هلا قبل النكاح وبعده وإاما حيرم أن جيمع بينهما فأماا إحادامها بعاد    بينه وبني الصبية و
  .األخرى فال حيرم واهلل أعلم

مل أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إىل العلم خمالفا يف أن شهادة النساء جتاوز   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ذلك يف والدة املرأة وعيبها  :ن يروه لغري شهادة وقالوافيما ال حيل للرجال غري ذوي احملارم أن يتعمدوا أ

والرضاعة عندي مثله ال حيل لغري ذي حمرم أو زوج أن يعمد إىل النظر إىل ثاديها وال   .الذي حتت ثياهبا
ميكنه أن يشهد على رضاعها بغري رؤية ثديها ألنه لو رأى صبيا يرضع وثديها مغطى أمكن أن يكون يرضع 

ة الثدي وله طرف كطرف الثدي مث أدخل يف كمها فتجوز شهادة النساء يف الرضاع من وطب عمل كخلق
كما جتوز شهادهتن يف الوالدة ولو رأى ذلك رجالن عدالن أو رجل وامرأتان جازت شهادهتم يف ذلاك  

 عز وال جتوز شهادة النساء يف املوضع الذي ينفردن فيه إال بأن يكن حرائر عدوال بوالغ ويكن أربعا ألن اهلل
وجل إذا أجاز شهادهتن يف الدين جعل امرأتني تقومان مقام رجل بعينه وقول أكثر من لقيت مان أهال   



 .أن شهادة الرجلني تامة يف كل شيء ما عدا الزنا فامرأتان أبدا تقومان مقام رجل إذا جازتاا  :الفتيا

قاال   .أقل من أربعال جيوز من النساء  :أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال :قال الشافعي
فإذا شهد أربع نسوة أن امرأة أرضعت امرأة مخس رضعات وأرضعت زوجها مخسا أو أقار   :الشافعي

زوجها بأاا أرضعته مخسا فرق بينه وبني امرأته فإن أصاهبا فلها مهر مثلها وإن مل يصبها فال مهر هلاا وال  
وعماهتا وخاالهتا ألاا ال يارد هلاا إال   وكذلك إن كان يف النسوة أخوات املرأة  :قال الشافعي .متعة

 وإن كانت املرأة  :قال الشافعي .شهادة ولد أو والد
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تنكر الرضااع   :تنكر الرضاع فكانت فيهن ابنتها وأمها جزن عليها أنكره الزوج أو ادعاه إن كانت  

ا وال بناهتا وسواء هذا قبل عقدة النكااح  والزوج ينكر أو ال ينكر فال جيوز فيه أمها وال أمهاهتا وال ابنته
وبعد عقدته قبل الدخول وبعده ال خيتلف ال يفرق فيه بني املرأة والزوج إال بشهادة أربع ممن جتوز شهادته 

وجيوز يف ذلك شهادة اليت أرضاعت   :قال الشافعي .عليه ليس فيهن عدو للمشهود عليه أو غري عدل
وكذلك جتوز شهادة ولدها وأمهاهتا ويوقفن حىت  .ء ترد به شهادهتاألنه ليس هلا يف ذلك وال عليها شي

يشهدن أن قد أرضع املولود مخس رضعات خلصت كلهن إىل جوفه أو خلص من كل واحدة منهن شيء 
إىل جوفه وتسعهن الشهادة على هذه ألنه ال يستدرك يف الشهادة فيه أبدا أكثر مان رؤيتاهن الرضااع    

وإذا أرضع الصيب مث قاء فهاو كرضااعه    :قال الشافعي .ظاهر الرضاع وعلمهن وصوله مبا يرين من
وإذا مل تكمل يف الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كاان   :قال الشافعي .واستمساكه

 .نكحها وترك نكحها إن مل يكن نكحها للورع فإنه أن يدع ما له نكاحه خري من أن ينكح ما حيرم عليه

فهل يف  :نكحها مل أفرق بينهما إال مبا أقطع به الشهادة على الرضاع فإن قال قائلولو  :قال الشافعي
أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج  .نعم :هذا من خرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قيل

 :ة سوداءأخربين ابن أيب مليكة أن عقبة بن احلرث أخربه أنه نكح أم حيىي بنت أيب أهاب فقالت أم :قال

فجئت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيات فاذكرت    :قد أرضعتكما قال
إعراضه عليه الصالة والسالم  :قال الشافعي .وكيف وقد زعمت أاا أرضعتكما    :ذلك له فقال



كون كره له وكيف وقد زعمت أاا أرضعتكما يشبه أن ي :يشبه أن يكون مل ير هذا شهادة تلزمه وقوله
  .إاا أخته من الرضاعة وهذا معىن ما قلنا من أن يتركها ورعا ال حكما :أن يقيم معها وقد قيل

  
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 ن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني ع  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 اإلقرار بالرضاع  

وإذا أقر رجل أن امرأة أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة ومل يانكح   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
واحدة منهما وقد ولدت املرأة اليت يزعم أاا أمه أو كان هلا لنب يعرف للمرضع مثله وكان هلا سن حيتمل 

ولد له وكانت له سن حتتمل أن ترضع امرأته أو أمته اليت ولدت منه مثل الذي أقر أن يرضع مثلها مثله لو 
غلطت أو ومهات مل   :ولو قال مكانه .أاا ابنته مل حتلل له واحدة منهما أبدا يف احلكم وال من بناهتما

كانت  وكذلك لو .يلزمه هلما أو يلزمهما له شيء :قيل .يقبل منه ألنه قد أقر أاما ذواتا حمرم منه
غلطت ألاا أقرت به يف حال ال يدفع هبا عن نفسه وال جير إليها  :هي املقرة بذلك وهو يكذهبا مث قالت

ولو كانت املسألة حباهلا غري أن مل تلد اليت أقر أاا  :قال الشافعي .وال تلزمه وال نفسها بإقرارها شيئا



ثله حبال أو كانت اليت ذكر أاا ابنته مان  أرضعته أو ولدت وهي أصغر مولودا منه فكان مثلها ال يرضع مل
الرضاعة مثله يف السن أو أكرب منه أو قريبا منه ال حيتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة كان قوله وقوهلاا  
يف هذه األحوال باطال ومل حيرم عليه أن ينكح واحدة منهما وال ولدا هلما إاما تقبل دعواه ويلزمه إقاراره  

أال ترى أنه قال لرجل  .وسواء يف ذلك كذبته املرأة أو صدقته أو كانت املدعية دونه .فيما ميكن مثله
  .هذا ابين وصدقه الرجل مل يكن ابنه أبدا :أكرب منه

هذا أيب وصدقه الرجل وال نسب لواحد منهما يعرف مل يكن أباه  :وكذلك لو قال رجل هو أصغر منه 
هذه أخايت مان    :ولو كانت املسألة يف دعواها حباهلا فقال .إاما أقبل من هذا ما ميكن أن يكون مثله

هذا أخي من الرضاعة قبل أن يتزوجها وكذبته أو صدقته أو كذهبا يف الادعوى أو   :الرضاعة أو قالت
وحيل فيما  .صدقها كان سواء كله وال حيل لواحد منهما أن ينكح اآلخر وال واحدا من ولده يف احلكم

ولو أقر أاا أخته من الرضاعة من امرأة  .علما أاما كاذبان أن يتناكحا أو ولدمهابينه وبني اهلل تعاىل إن 
مل يسمها قبلت ذلك منه ومل أنظر إىل سنه وسنها ألنه قد يكون أكرب منها وتعيش الايت أرضاعته حاىت    

وإن مساى   :قال الشاافعي  .ترضعها بلنب ولد غري الولد الذي أرضعته به وكذلك إن كانت أكرب منه
أرضعتين وإياها فالنة فكان ال ميكن حبال أن ترضعه أو ال ميكن حبال أن ترضعها ملا  :رأة أرضعته فقالام

وصفت من تفاوت السنني أو موت اليت زعم أاا أرضعتهما قبل أن يولد أحدمها كان إقراره باطال كالقول 
 زمهما فيما ال ميكن يف املسائل قبل هذا إاما ألزمه إقراره وإقرارها فيما ميكن مثله وال أل
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ولو كان ملك عقله نكاحها  :قال الشافعي .مثله إذا كان اقرارمها ال يلزم واحدا منهما لصاحبه شيئا  

فإن صدقته فرقت بيناهما   :ومل يدخل هبا حىت أقر أاا ابنته أو أخته أو أمه وذلك ميكن فيها وفيه سألتها
إن كذبته أو كانت صبية فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء ألنه ليس له أن ومل أجعل هلا مهرا وال متعة و

يبطل حقها وأفرق بينهما بكل حال وأجعل هلا عليه نصف املهر الذي مسى هلا ألنه إاما أقر بأاما حمرم منه 
وأرده فيما بعد ما لزمه هلا املهر إن دخل ونصفه إن طلق قبل أن يدخل فأقبل إقراره فيما يفسده على نفسه 

وأن أراد إحالفها وكانت بالغة أحلفتها له ما هي أخته من  :قال الشافعي .يطرح به حقها الذي يلزمه
الرضاعة فإن حلفت كان هلا نصف املهر وإن نكلت حلف على أاا أخته من الرضاعة وسقط عنه نصاف  



فال ميني عليها وآخذه هلا وإن كانت صبية أو معتوهة  :قال الشافعي .املهر وإن نكل لزمه نصف املهر
ولو كان مل يفرض هلا  :قال الشافعي .بنصف املهر الذي مسى هلا فإذا كربت الصبية أحلفتها له إن شاء

وإن  .وكانت صبية أوحمجورا عليها كان هلا نصف صداق مثلها ألنه ليس لوليها أن يزوجها بغري صداق
ولاو   :قال الشاافعي  .فال مهر هلا وهلا املتعةكانت بالغة غري حمجور عليها فزوجت برضاها بال مهر 

كانت هي املدعية لذلك أفتيته بأن يتقي اهلل عز وجل ويدع نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل هبا لغريه إن 
كانت كاذبة وال يضره إن كانت صادقة وال أجربه يف احلكم على أن يطلقها ألنه قد لزمها نكاحاه فاال   

ه هلا على دعواها ما هي أخته من الرضاعة فإن حلف أثبت النكاح وإن نكال  أصدقها على إفساده وأحلف
وهذا  :قال الشافعي .أحلفتها فإن حلفت فسخت النكاح وال شيء هلا وإن مل حتلف فهي امرأته حباهلا

إذا مل يقم واحد منهما أربع نسوة أو رجلني أو رجال وامرأتني على ما ادعى فإن أقاما على ذلك من جتوز 
دته فال أميان بينهما والنكاح مفسوخ إذا شهد النسوة على رضاع أو الرجال فإن شهد علاى إقارار   شها

الرجل أو املرأة بالرضاع أربع نسوة مل جتز شهادهتن ألن هذا مما يشهد عليه الرجال وإاما جتوز شهادة النساء 
وإن كان هذا بعاد   :لشافعيقال ا .منفردات فيما ال ينبغي للرجال أن يعمدوا النظر إليه لغري شهادة

إصابته إياها وكان هو املقر فإن كذبته فلها املهر الذي مسى هلا وإن صدقته فلها مهر مثلها كان أكثر أو أقل 
  .من املهر الذي مسي هلا وإن كانت هي املدعية أاا أخته مل تصدق إال أن يصدقها فيكون هلا مهر مثلها

 أحسبه ينزل للرجل لنب فإن نزل له فأرضع به مولودة كرهت وال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
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له نكاحها ولولده فإن نكحها مل أفسخه ألن اهلل تعاىل ذكر رضاع الوالدات والوالدات إناث والوالدون   

 وعلى املولود له رزقهن وكساوهتن   :غري الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع فقال عز وجل
فلم جيز أن يكون حكم اآلباء حكم األمهات وال حكم األمهات حكام   :قال الشافعي .باملعروف  

  .اآلباء وقد فرق اهلل عز وجل بني أحكامهم
  
 رضاع اخلنثى  



أصل ما أذهب إليه يف اخلنثى أنه إذا كان األغلب عليه أنه رجل نكح  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
رجل فإذا نزل له لنب فأرضع به صبيا مل يكن رضاعا حيرم وهو مثل لنب الرجل ألين  امرأة ومل ينزل فنكحه

قد حكمت له أنه رجل وإذا كان األغلب عليه أنه امرأة فنزل له لنب من نكاح وغري نكاح فأرضع به صبيا 
ماا  فإذا كان مشكال فله أن ينكح بأيهما شاء فأيه :قال الشافعي .حرم كما حترم املرأة إذا أرضعت

  .نكح به مل أجز له غريه ومل أجعله ينكح باآلخر
  
 باب التعريض باخلطبة  

وال جناح عليكم فيماا    :قال اهلل عز وجل :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
وبلوأ الكتاب أجله واهلل تعاىل أعلام   :عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم  قال الشافعي

فبني يف كتاب اهلل تعاىل أن اهلل فرق يف احلكم بني خلقه بني أسباب األمور وعقد  :قال .قضاء العدةان
األمور وبني إذ فرق اهلل تعاىل ذكره بينهما أن ليس ألحد اجلمع بينهما وأن ال يفسد أمر بفساد السبب إذا 

أال  .د إن كان يف عقدها ال بغريهكان عقد األمر صحيحا وال بالنية يف األمر وال تفسد األمور إال بفسا
ترى أن اهلل حرم أن يعقد النكاح حىت تنقضي العدة ومل حيرم التعريض باخلطبة يف العدة وال أن ياذكرها  
وينوي نكاحها باخلطبة هلا والذكر هلا والنية يف نكاحها سبب النكاح وهبذا أجزنا األمور بعقدها إن كاان  

فأجزنا أن ينكح الرجل  .ومل نستعمل أسباب األمور يف األحكام حبالجائزا ورددناها به إن كان مردودا 
  .املرأة ال ينوي حبسها إال يوما وال تنوي هي إال هو وكذلك لو توطآ على ذلك مل يكن يف شرط النكاح

اعتدي مل يكن طالقا إال بنية طالق كان ذلك من قبل غضاب أو   :وكذلك قلنا يف الطالق إذا قال هلا 
أذن اهلل عز وجل يف التعرض باخلطبة يف العدة فبني أنه حظر التصريح فيها وخالف بني حكم وإذ  .بعده

ال جنعل التعريض أبدا يقوم مقام التصريح يف شيء من احلكام إال أن   :التعريض والتصريح وبذلك قلنا
 يريد املعرض التصريح وجعلناه فيما يشبه الطالق من النية 
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ال حند أحدا يف تعريض إال بإرادة التصريح  ولكن ال  :ال يكون طالقا إال بإرادته وقلنا :لناوغريه فق  

قاال   .تواعدوهن سرا  يعين واهلل تعاىل أعلم مجاعا  إال أن تقولوا قوال معروفا  قوال حسنا ال فحش فيه



إن كاان  رضيتك إن عندي جلماعا حسنا يرضي من جومعه فكان هذا و :وذلك أن يقول :الشافعي
تعريضا منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما يفهم املرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكاذلك  

وإن  .التعريض باإلجابة له جائز هلا ال حيظر عليها من التعريض شيء يباح له وال عليه شيء يبااح هلاا  
 احلالني حىت تنقضي العدة فالنكاح صرح هلا باخلطبة وصرحت له بإجابة أو مل تصرح ومل يعقد النكاح يف

وال يفسد النكاح بالسبب غري املباح من التصريح ألن النكاح حادث  .ثابت والتصريح هلما معا مكروه
ال أنكح رجال حاىت أراه متجاردا أو    :أال ترى أن امرأة مستخفة لو قالت .بعد اخلطبة ليس باخلطبة

هلا أو أتى منها حمرما مث نكحته بعد ما كان فالنكاح جاائز   حىت أخربه بالفاحشة فأرضاه يف احلالني فتجرد
وما فعاله قبله حمرما مل يفسد النكاح بسبب احملرم ألن النكاح حادث بعد سببه والنكاح غري سببه وهذا مما 

والتعريض الذي أباح اهلل ما عدا التصريح من  :قال .وصفت من أن األشياء إاما حتل بعقدها ال بأسباهبا
رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث حتبني وما عليك أمية  :لك أن يقولقول وذ

 :والتصريح أن يقاول  .وإين عليك حلريص وفيك راغب وما كان يف هذا املعىن مما خالف التصريح

 تزوجيين إذا حللت أو أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطباة ال 
والعدة اليت أذن اهلل بالتعريض باخلطبة فيها العدة من وفااة الازوج وإذا    :قال .أنه حيتمل غري اخلطبة

وال أحب أن يعرض الرجل للمرأة يف العدة من الطالق الذي  .كانت الوفاة فال زوج يرجى نكاحه حبال
الك أمرها يف عدهتا كما هو غري وال يبني أن ال جيوز ذلك ألنه غري م .ال ميلك فيه املطلق الرجعة احتياطا

مالكها إذا حلت من عدهتا فأما املرأة ميلك زوجها رجعتها فال جيوز ألحد أن يعرض هلا باخلطبة يف العادة  
ألاا يف كثري من معاين األزواج وقد خياف إذا عرض هلا من ترغب فيه باخلطبة أن تدعي بأن عدهتا حلات  

ريض باخلطبة أو ال جيوز التصريح باخلطبة فحلت العادة مث نكحات   وإن مل حتل وما قلت فيه ال جيوز التع
  .املرأة فالنكاح ثابت مبا وصفت

  
 ID ' '   أنه  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها

 ملا ثبت 
  
 كما دلت سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه و :جواز  
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 الكالم الذي ينعقد به النكاح وما ال ينعقد  

  :فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها  وقال تعاىل  :قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم 

والاذين يرماون أزواجهام       :ولكم نصف ما ترك أزواجكم  وقال  :وخلق منها زوجها  وقال
وامرأة مؤمناة إن وهبات     :ها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه  وقالفإن طلق  :وقال

وال  :إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتماوهن  وقاال    :نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها  وقال
النكاح  :فسمى اهلل تبارك وتعاىل النكاح امسني :قال الشافعي .تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب  فأبان جل ثناؤه أن   :وقال اهلل عز وجل .والتزويج
اهلبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون املؤمنني واهلبة واهلل تعاىل أعلم جتمع أن ينعقد له عليهاا عقادة   

 باسم النكاح أو التازويج وال  النكاح بأن هتب نفسها له بال مهر ويف هذا داللة على أن ال جيوز نكاح إال
يقع بكالم غريمها وإن كانت معه نية التزويج وأنه خمالف للطالق الذي يقع مبا يشبه الطالق من الكالم مع 

وذلك أن املرأة قبل أن تزوج حمرمة الفرج فال حتل إال مبا مسى اهلل عز وجل أاا حتل باه ال   .نية الطالق
مبا حرمها به زوجها مما ذكر اهلل تبارك امسه يف كتابه أو على لسان نبيه صلى بغريه وأن املرأة املنكوحة حترم 

وقد دلت سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم على أن الطالق يقع مبا يشبه الطالق إذا أراد به  .اهلل عليه وسلم
سيد األمة  فإذا قال .الزوج الطالق ومل جيز يف الكتاب وال السنة إحالل نكاح إال باسم نكاح أو تزويج

قد وهبتها لك أو أحللتها لك أو تصدقت هبا عليك أو أحبت لك  :وأبو البكر أو الثيب أو وليها للرجل
فرجها أو ملكتك فرجها أو صريهتا من نسائك أو صريهتا امرأتك أو أعمرتكها أو أجرتكهاا حياتاك أو   

قد تزوجتها  :أو قال .ب به لنفسهملكتك بعضها أو ما أشبه هذا أو قالته املرأة مع الويل وقبله املخاط
قد قبلت  :ويقول الزوج .قد زوجتكها أو أنكحتكها :فال نكاح بينهما وال نكاح أبدا إال بأن يقول

قد زوجتكها  :فيقول الويل .زوجنيها أو أنكحنيها :أو يقول اخلاطب .نكاحها أو قبلت تزوجيها
قد زوجتكهاا مل   :ئتك خاطبا لفالنة فقالج :ولو قال .أو أنكحتكها ويسميااا معا بامسها ونسبها

قاد   :جئتك خاطبا لفالنة فزوجنيها فقال :ولو قال .قد قبلت تزوجيها :يكن نكاحا حىت يقول



 :وهكذا لو قال الويل .قد قبلت تزوجها وال نكاحها :زوجتكها ثبت النكاح ومل أحتج إىل أن يقول

 ها مل تزوجي :قد قبلت ومل يقل :قد زوجتك فالنة فقال الزوج
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قاد   :زوجين فالنة فقال الاويل  :ولو قال اخلاطب .قد قبلت تزوجيها :يكن نكاحا حىت يقول  

قاد زوجتكهاا أو    :فعلت أو قد أجبتك إىل ما طلبت أو ملكتك ما طلبت مل يكن نكاحا حىت يقول
أو ملكتك أمرهاا   قد ملكتك نكاحها أو ملكتك بضعها :زوجين فالنة فقال :فإن قال .أنكحتكها

بأنكحنيهاا   :أو جعلت بيدك أمرها مل يكن نكاحا حىت يتكلم بزوجتكها أو أنكحتكها ويتكلم اخلاطب
فإذا اجتمع هذا انعقد النكاح وهكذا يكون نكاح الصغار واإلماء ال ينعقد عليهن النكاح  .أو زوجنيها

مجيعا بإجياب النكاح مطلقا جاز وإن كاان يف  من قول والهتن إال مبا ينعقد به على البالغني وهلم إذا تكلما 
قد زوجتكها إن رضاي   :وال جيوز يف النكاح خيار حبال وذلك أن يقول .عقدة النكاح مثنوية مل جيز

فالن أو زوجتكها على أنك باخليار يف جملسك أو يف يومك أو أكثر من يوم أو علاى أااا باخلياار أو    
ه فال يكون شيء من هذا تزوجيا وال ما أشبهه حاىت يزوجاه   زوجتكها إن أتيت بكذا أو فعلت كذا ففعل

  .تزوجيا صحيحا مطلقا ال مثنوية فيه
  
 ما جيوز و ما ال جيوز يف النكاح  

وال يكون التزويج إال المرأة بعينها ورجل بعينه وينعقد النكاح من ساعته  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
زوجين ابنتك  :فلو أن رجال له ابنتان خطب إليه رجل فقال .ال يتأخر بشرط وال غريه ويكون مطلقا

قد زوجتكها فتصادق األب والبنت والزوج على أاما ال يعرفان البنت اليت زوجه إياهاا وقاال    :فقال
أيتهما شئت فهي اليت زوجتين مل  :أيتهما شئت فهي اليت زوجتك أو قال الزوج لألب :األب للزوج

وهكذا لو  .وجين أي ابنتيك شئت فزوجه على هذا مل يكن هذا نكاحاز :ولو قال .يكن هذا نكاحا
  .زوج ابين وله ابنان فزوجه مل يكن هذا نكاحا :قال

 :زوجين ابنتك فالنة غدا أو إذا جئتك أو إذا دخلت الدار أو إذا فعلت أو فعلت كذا فقال :ولو قال 

ما بالنكاح معا فلم يكن منعقدا مكانه قد زوجتكها على ما شرطت ففعل ما شرط مل يكن نكاحا إذا تكل



 .زوجين حبل امرأتك فزوجه إياه فكان جارية مل يكن نكاحا :ولو قال .مل ينعقد بعد مدة وال شرط

زوجين ما ولدت امرأتك فكانت يف البلد معهما أو غائبة عنهما فتصادقا على أاما حني  :وهكذا لو قال
وهكذا لو تصادقا أاما قد علما أاا  :ته جارية أو غالما قالانعقدت عقدة النكاح ال يعلمان أولدت امرأ

ومىت تكلما بنكاح امرأة جاز النكاح وذلك أن يزوجه  .قد ولدت جاريتني ومل يسم أيتهما زوج بعينها
 ابنته فالنة وليست له ابنة 
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  .يقال هلا فالنة إال واحدة  

بته وكل أمر طلبه سوى اخلطبة محد اهلل عز و جل والثنااء علياه   وأحب إيل أن يقدم املرء بني يدي خط 
وأحب إيل للخاطب  .والصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والوصية بتقوى اهلل تعاىل مث خيطب

أنكحتك على ما أمر اهلل تعاىل به من إمساك مبعروف أو تسريح  :أن يفعل ذلك مث يزوج ويزيد اخلاطب
  .د على عقدة النكاح جاز النكاحبإحسان وإن مل يز

أنكحتك  :أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أيب مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال 
  .على ما أمر اهلل تعاىل على إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان

  
 اي الرجل أن خيطب علي خطبة أخيه  

لك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  أخربنا ما :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أخربنا مالك عن أيب الزناد وحممد بن  :قال الشافعي .ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه    :قال

ال خيطب أحادكم    :حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 :أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال :أخربنا الشافعي قال :قالعلى خطبة أخيه  أخربنا الربيع 

ال خيطب أحدكم على خطبة   :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :أخربنا ابن املسيب عن أيب هريرة قال
أخربنا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن مسلم اخلياط عن ابن عمار أن   :قال الشافعي .أخيه  

 :قال الشافعي .ليه وسلم اى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يتركالنيب صلى اهلل ع

أن من خطب امرأة مل يكن ألحد أن خيطبها حىت يأذن اخلاطاب أو   :فكان الظاهر من هذه األحاديث



وكانت حمتملة ألن يكون اى النيب صلى اهلل عليه وسلم أن خيطب الرجل على خطبة أخيه  .يدع اخلطبة
دون حال فوجدنا سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم تدل على أنه صلى اهلل عليه وسلم إاما اى عناها  يف حال 

أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عان أيب   :قال الشافعي .يف حال دون حال
عليه وسلم أن تعتد  سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها فأمرها النيب صلى اهلل

فإذا حللت فآذنيين  فلما حللت أخربته أن أبا جهم ومعاوية خطباين فقاال    :يف بيت أم مكتوم وقال
وأما معاوية فصاعلوك ال   .أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .اهلل تعاىل فيه خريا واغتبطت بهانكحي أسامة  فنكحته فجعل   :مال له انكحي أسامة  فكرهته فقال

 فكان بينا أن احلال اليت خطب  :قال الشافعي
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فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاطمة على أسامة غري احلال اليت اى عن اخلطبة فيهاا ومل يكان     

ن للويل أن يزوجها جااز  للمخطوبة حاالن خمتلفي احلكم إال بأن تأذن املخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكو
النكاح عليها وال يكون ألحد أن خيطبها يف هذه احلال حىت يأذن اخلاطب أو يترك خطبتها وهذا باني يف  
حديث ابن أيب ذئب وقد أعلمت فاطمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها وال 

خر فلم ينههما وال واحدا منهما ومل نعلمه أاا أذنت أشك إن شاء اهلل تعاىل أن خطبة أحدمها بعد خطبة اآل
يف واحد منهما فخطبها على أسامة ومل يكن ليخطبها يف احلال اليت اى فيها عن اخلطبة ومل أعلماه ااى   

فإذا أذنت املخطوبة يف إنكااح   .معاوية وال أبا جهم عما صنعا واألغلب أن أحدمها خطبها بعد اآلخر
ها يف تلك احلال وإذن الثيب الكالم والبكر الصمت وإن أذنت بكالم فهو إذن أكثر رجل بعينه مل جيز خطبت

زوجين من رأيت فال بأس أن ختطب يف هذه احلال ألاا  :وإذا قالت املرأة لوليها :قال .من الصمت
ه وإذا وعد الويل رجال أن يزوج .مل تأذن يف أحد بعينه فإذا أومرت يف رجل فأذنت فيه مل جيز أن ختطب

بعد رضا املرأة مل جيز أن ختطب يف هذه احلال فإن وعده ومل ترض املرأة فال بأس أن ختطب إذا كانت املرأة 
فإذا وعد أبو البكر أو سيد األمة  .ممن ال جيوز أن تزوج إال بأمرها وأمر البكر إىل أبيها واألمة إىل سيدها

إذا علم أاا  :جيوز له أن خيطبها فإاما أقولهال  :رجال أن يزوجه فال جيوز ألحد أن خيطبها ومن قلت له
وإذا خطب الرجل يف احلال اليت اى أن خيطب فيها عاملا فهي معصية يستغفر اهلل تعاىل  .خطبت وأذنت



منها وإن تزوجته بتلك اخلطبة فالنكاح ثابت ألن النكاح حادث بعد اخلطبة وهو مما وصفت من أن الفساد 
  .قدمه وإن كان سببا له ألن األسباب غري احلوادث بعدهاإاما يكون بالعقد ال بشيء ت

  
 ID ' '     عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة للياايل

 أجري عليها 
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 كن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال مي  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 ن صح ال يعارض قول سيبويه وهذا إ .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
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 نكاح العنني واخلصي واجملبوب  

 سنة فإن أصاهبا ومل أحفظ عن مفت لقيته خالفا يف أن تؤجل امرأة العنني :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
إذا نكح الرجل املرأة فكان يصايب غريهاا وال    :وإال خريت يف املقام معه أو فراقه ومن قال هذا قال

يصيبها فلم ترتفع إىل السلطان فهما على النكاح وإذا ارتفعت إىل السلطان فسألت فرقته أجله السلطان من 
ه وإن مل يصبها خريها السلطان فإن شاءت فرقتاه  يوم يرتفعان إليه سنة فإن أصاهبا مرة واحدة فهي امرأت



فسخ نكاحها والفرقة فسخ بال طالق ألنه جيعل فسخ العقدة إليها دونه وإن شاءت املقام معه أقامت معه مث 
مل يكن هلا أن خيريها بعد مقامها معه وذلك أن اختيارها املقام معه ترك حلقها يف فرقته يف مثل احلال الايت  

ن اختارت املقام معه بعد حكم السلطان بتأجيله وختيريها بعد السنة مث فارقها ومضت عدهتا تطلبها فيها وإ
مث نكحها نكاحا جديدا فسألت أن يؤجل هلا أجل وإن علمت قبل أن تنكحه أنه عنني مث رضيت نكاحه أو 

قه إال األجال  علمته بعد نكاحه مث رضيت املقام معه مث سألت أن يؤجل هلا أجل وال يقطع خيارها يف فرا
واختيارها املقام معه بعد األجل ألنه ال يعلم أحد من نفسه أنه عنني حىت خيترب ألن الرجل قاد جياامع مث   

ولاو   :قال .ينقطع اجلماع عنه مث جيامع وإاما قطعت خيارها أاا تركته بعد إذ كان هلا ال شيء دونه
ها يف العدة مث سألت أن يؤجل مل يكن هلاا  نكحها فأجل مث خريت فاختارت املقام معه مث طلقها مث راجع
يريد إن كان ينزل فيهاا   :قال الربيع .ذلك ألاا عنده بالعقد الذي اختارت املقام معه فيه بعد احلكم

ولو تركها حىت تنقضي عادهتا مث   :قال الشافعي .ماءه فله الرجعة وعليها العدة وإن مل يغيب احلشفة
ل أجل ألن هذا عقد غري العقد الذي تركت حقها فيه بعد احلكم نكحها نكاحا جديدا مث سألت أن يؤج

إذا أصاهبا مرة يف عقد نكاح مث سألت أن يؤجل مل يؤجل أبدا ألنه قد أصاهبا يف عقد النكاح وليس  :قال
  .كالذي يصيب غريها وال يصيبها ألن أداءه إىل غريها حقا ليس بأداء إليها

مل يصبين فإن كانت ثيبا فالقول قوله ألاا  :أصبتها وقالت :فقال ولو أجل العنني فاختلفا يف اإلصابة 
تريد فسخ نكاحه وعليه اليمني فإن حلف فهي امرأته وإن نكل مل يفرق بينهما حىت حتلف ما أصاهبا فاإن  

هي بكر  :ولو كانت بكرا أريها أربع نسوة عدول فإن قلن .حلفت خريت وإن مل حتلف فهي امرأته
قها أنه مل يصبها وإن شاء الزوج حلفت هي ما أصاهبا مث فرق بينهما فإن مل حتلاف  فذلك دليل على صد

 حلف هو لقد أصاهبا مث أقام معها ومل ختري هي وذلك أن 
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العذرة قد تعود فيما زعم أهل اخلربة هبا إذا مل يبالغ يف اإلصابة وأقل ما خيرجه من أن يؤجل أن يغياب    

ج وذلك حيصنها وحيللها للزوج لو طلقها ثالثا ولو أصاهبا يف دبرها فبلغ ما بلغ مل خيرجاه  احلشفة يف الفر
ولو أصاهبا حائضا أو حمرمة أو  .ذلك من أن يؤجل أجل العنني ألن تلك غري اإلصابة املعروفة حيث حتل

الاذكر   صائمة أو هو حمرم أو صائم كان مسيئا فيه ومل يؤجل ولو أجل فجب ذكره أو نكحها جمباوب 



ولو أجل خصي ومل جيب ذكره أو نكحهاا   .خريت حني تعلم إن شاءت املقام معه وإن شاءت فارقته
خصي غري جمبوب الذكر مل ختري حىت يؤجل أجل العنني فإن أصاهبا فهي امرأته وإال صنع فيه ما صانع يف  

ه مل يكن هلاا خياار   أنا عقيم أو ال يقوله حىت ملك عقدهتا مث أقر ب :ولو نكحها وهو يقول .العنني
وذلك أنه ال يعلم أنه عقيم أبدا حىت ميوت ألن ولد الرجل يبطىء شابا ويولد له شيخا وليس له يف الولاد  

أال ترى أنا ال نؤجل اخلصي إذا أصاب واألغلب أنه ال يولد له  .ختيري إاما التخيري يف فقد اجلماع ال الولد
يقع موقع ذكر الرجل فلم يصبها أجل أجل العانني ومل  ولو كان خصيا قطع بعض ذكره وبقي له منه ما 

وإذا كان اخلنثى يبول من حيث يبول الرجل فنكح على أنه رجال   .ختري قبل أجل العنني ألن هذا جيامع
وإذا كان مشكال فله أن ينكح بأيهما شاء  .فالنكاح جائز وال خيار للمرأة ويؤجل إن شاءت أجل العنني

قاال   .ه أن ينكح باآلخر ويرث ويورث على ما حكمنا له بأن ينكح عليهفإن نكح بأحدمها مل يكن ل
أنا ال نورثه إال مرياث امرأة وإن تزوج على أنه رجل ألنه ليس باختيااره أن   :وفيه قول آخر :الربيع

مل  :وليس للمرأة إن استمتع هبا زوجهاا إذا قالات   :قال الشافعي .يكون رجال أعطيه املال بقوله
وإذا نكاح الرجال    :قال الشافعي .املهر وال عليها عدة ألاا مفارقة قبل أن تصاب يصبين إال نصف

اخلنثى على أاا امرأة وهي تبول من حيث تبول املرأة أو مشكلة ومل تنكح بأاا رجل فالنكاح جاائز وال  
يبول من وإذا نكح اخلنثى على أنه رجل وهو يبول من حيث تبول املرأة أو على أنه إمرأة وهو  .خيار له

حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوخ ال جيوز أن ينكح إال من حيث يبول أو بأن يكون مشكال فإذا كاان  
مشكال فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد مل يكن له أن ينكح باآلخر ويرث ويورث مان حياث   

  .يبول
  

 ID ' '   ري وإثبات اهلاء هو األصل الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذك
 واحلذف 

  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
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 ما حيب من إنكاح العبيد  

قال الشافعي رمحاه اهلل   .وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم    :اىلقال اهلل تع 
فدلت أحكام اهلل تعاىل مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن ال ملك لألولياء آباء كانوا أو غريهام   :تعاىل

فال تعضلوهن أن  وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن  :على أياماهم وأياماهم الثيبات قال اهلل تعاىل ذكره
فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن  وقال   :ينكحن أزواجهن  وقال يف املعتدات

األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها  مع ما ساوى    :رسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ومل أعلم دليال  .ميلكون من أنفسهم شيئاذلك ودل الكتاب والسنة على أن املماليك ملن ملكهم وأام ال 

على إجياب إنكاح صاحلي العبيد واإلماء كما وجدت الداللة على إنكاح احلر إال مطلقاا فأحاب إيل أن   
ينكح من بلغ من العبيد واإلماء مث صاحلوهم خاصة وال يتبني يل أن جيرب أحد عليه ألن اآلياة حمتملاة أن   

  .يكون أريد الداللة له اإلجياب
  
 نكاح العدد ونكاح العبيد  

أال تعدلوا    :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع  إىل قوله  :قال اهلل تبارك وتعاىل 
فكان بينا يف اآلية واهلل تعاىل أعلم أن املخاطبني هبا األحارار لقولاه    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .
ذلك أدىن أن ال تعدلوا    :وقوله .ألنه ال ميلك إال األحرارفواحدة أو ما ملكت أميانكم    :تعاىل

 :أخربنا ابن عيينة قال :أخربنا الشافعي قال :فإاما يعدل من له املال وال مال للعبيد أخربنا الربيع قال

أخربين حممد بن عبد الرمحن موىل طلحة وكان ثقة عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن عتبة أن عمر بان  
وهذا قول األكثر من املفاتني   :قال الشافعي .ينكح العبد امرأتني :رضي اهلل تعاىل عنه قالاخلطاب 

بالبلدان وال يزيد العبد على امرأتني وكذلك كل من مل تكمل فيه احلرية من عبد قد عتق بعضه ومكاتاب  
أربع ال خيتلفان فإذا  والعبد فيما زاد على اثنتني من النساء مثل احلر فيما زاد على .ومدبر ومعتق إىل أجل
ينفسخ نكاح األواخر منهن الزوائد على أربع فكذلك ينفسخ نكاح ما زاد العبد  :جاوز احلر أربعا فقلت

فيه على اثنتني وكل ما خفي أنه أول فما زاد احلر فيه على أربع فأبطلت النكاح أو مجعت العقدة فيه أكثر 



بيد فيما خفي ومجعت العقدة فيه أكثر من اثناتني  من أربع ففسخت نكاحهن كلهن فكذلك أصنع يف الع
فعلى هذا الباب كله قياسا وال أعلم بني أحد لقيته وال حكي يل عنه من أهل العلم اختالفا يف أن ال جياوز  

 نكاح العبد إال بإذن مالكه وسواء كان مالكه ذكرا أو أنثى إذا أذن له 
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 .ىل أن يعقد مالكه عقدة نكاح ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه إذا أذن لهمالكه جاز نكاحه وال أحتاج إ  

وإاما جيوز نكاح العبد بإذن مالكه إذا كان مالكه بالغا غري حمجور عليه فأما إذا كان حمجورا عليه فال جيوز 
 :إن إنكاحه داللة ال فرض ومن قال :للعبد أن ينكح حبال وال جيوز لوليه أن يزوجه يف قول من قال

وإذا كان العبد بني اثنني فأذن له أحادمها باالتزويج فتازوج     .إن إنكاحه فرض فعلى وليه أن يزوجه
فالنكاح مفسوخ وال جيوز نكاحه حىت جيتمعا على اإلذن له به وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح فإن 

وخ وله أن يازوج  وكذلك إن زوج عبده بغري إذنه مث رضي العبد فالنكاح مفس .فعل فالنكاح مفسوخ
  .أمته بغري إذاا بكرا كانت أو ثيبا

وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح حرة فنكح أمة أو أمة فنكح حرة أو امرأة بعينها فنكح غريها أو امرأة من  
انكح من شئت فانكح   :وإن قال له .أهل بلد فنكح امرأة من غري أهل ذلك البلد فالنكاح مفسوخ

 .والعبد إذا أذن له سيده خيطب على نفسه وليس كاملرأة .فالنكاح جائزحرة أو أمة نكاحا صحيحا 

من شئت  :وكذلك احملجور عليه إذا أذن له وليه خيطب على نفسه ولو أذن له يف أن ينكح امرأة أو قال
انكح من شئت وأصدقها أكثر من مهر مثلها كان النكاح  :فنكح اليت أذن له هبا أو نكح امرأة مع قوله

هلا مهر مثلها ال يزاد عليه وال يكون هلا فسخ النكاح ألن النكاح ال يفسد من قبل صداق حبال ويتبع ثابتا و
ولو كاتب مل يكن  .العبد بالفضل عن مهر مثلها إذا عتق وال سبيل هلا عليه يف حالة رقه ألن ماله ملالكه

ف حىت يعجز فريجع إىل سايده أو  عليه سبيل يف حال كتابته ألنه ليس بتام امللك على ماله وأن ماله موقو
ولاو   .فإذا عتق كان هلا أن تأخذ منه الفضل عن مهر مثلها حىت تستويف ما مسى هلا .يعتق فيكون له

كان هذا يف حر حمجور عليه مل يكن هلا اتباعه ألن ردنا أمر اململوك ألن املال لغريه وأمر احملجور للحجار  
لعبده أن ينكح امرأة ومل يسمها وال بلدها فنكح امرأة مان  ولو أذن الرجل  :قال الشافعي .واملال له

وإذا أذن الرجل  .غري أهل بلده ثبت النكاح ومل يكن للسيد فسخه وكان له منعه اخلروج إىل ذلك البلد



لعبده أن ينكح امرأة فالصداق فيما اكتسب العبد ليس للسيد منعه من أن يكتسب فيعطيها الصداق دوناه  
وإن كان العبد الذي أذن له سيده بالنكاح مأذونا له يف التجارة  .وجبت نفقة الزوجةوكذلك النفقة إذا 

فله أن يعطي الصداق مما يف يديه من املال وإن كان غري مأذون له بالتجارة فلسيده أن يأخذ شيئا إن كان 
املهر ودفعاه وإذا  يف يديه ألنه مال السيد وعليه أن يدعه يكتسب املهر ألن إذنه له بالنكاح إذن باكتساب 

 أذن له بالنكاح فله أن 
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يسافر به ويرسله حيث شاء وليس له إذا كان معه باملصر أن مينعه امرأته يف احلني الذي ال خدمة له عليه   

 فيه وله أن مينعه إياها يف احلني الذي له عليه فيه اخلدمة وليس يف عنق العبد وال مال السيد من الصداق وال
وإذا أذن الرجل لعبده أن  .النفقة شيء إال أن يضمنه فيلزمه بالضمان كما يلزم بالضمان على األجنبيني

يتزوج امرأة حرة بألف فتزوجها بألف وضمن السيد هلا األلف فالضمان الزم وهلا أن تأخذ السيد بضمانه 
وج أو غري أمره بتلك األلف بعينها قبل وال براءة للعبد منها حىت تستوفيها فإذا باعها السيد زوجها بأمر الز

أن يدخل هبا فالبيع باطل من قبل أن عقدة البيع وتلك األلف يقعان معا ال يتقدم أحدمها صااحبه فلماا   
كانت ال متلك العبد أبدا بتلك األلف بعينها ألاا تبطل عنها بأن نكاحها لو ملكت زوجها ينفسخ كاان  

وإذا أذن الرجل لعباده أن   :قال الربيع .عبد عبده ومها على النكاحشراؤها له فاسدا فاأللف حباهلا وال
يتزوج بألف درهم فتزوج وضمن السيد األلف مث طلبت املرأة األلف من السيد قبل أن يدخل هبا الازوج  
فباعها زوجها باأللف اليت هي صداقها فالبيع باطل والنكاح حباله من قبل أاا إذا ملكت زوجها انفساخ  

ذا انفسخ بطل أن يكون هلا صداق وإذا مل يكن هلا صداق كان العبد مشترى بال مثن فكان البيع نكاحها فإ
وسواء  :قال الشافعي .النكاح حباله :وهو قول الشافعي :قال الربيع .باطال وكان النكاح حباله

تبطال كلاها إذا    كان البيع بإذن العبد أو غري إذنه ألاا ال متلكه أبدا بتلك األلف وال بشيء منها ألااا 
ولو طلقها العبد قبل أن يدخل هبا كان هلا نصف األلف ولو كانت املسألة حباهلا فباعها إياه بال  .ملكته

أمر العبد بألف أو أقل أو أكثر كان البيع جائزا وكان العبد هلا وعليها الثمن الذي باعها إياه باه وكاان   
طالقها ولو كان باعها إياه بيعا فاسادا كاناا علاى    النكاح منفسخا من قبلها وقبل السيد الذي ليس له 

ولو كانت امرأة العبد أمة فاشترت زوجها بإذن سيدها أو اشتراها زوجها بإذن سيده كانا على  .النكاح



وكذلك إن وهبت له أو وهب هلا أو ملكها أو ملكته بأي وجه ما كان امللك كانا على النكاح  .النكاح
ولو كان بعض الزوج حرا فاشترى امرأته بإذن الذي له  .لك لسيده ال لهألن ما ملك كل واحد منهما م

وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح من شااء   .فيه الرق فسد النكاح ألنه ميلك منها بقدر ما ميلك من نفسه
 وما شاء من عدد النساء فله أن ينكح حرتني مسلمتني أو كتابيتني أو ذميتني وينكح احلرة على األمة واألمة

على احلرة وبعقد نكاح أمة وحرة معا وليس له أن ينكح أمة كتابية وال حتل األمة الكتابية ملسالم إال أن  
  .يطأها مبلك اليمني
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قد زوجتك فال جيوز عليه النكاح إال أن يأذن له العبد وإذا أذن له أن ينكح أو  :وإذا قال الرجل لعبده  

مل تزوجنيهاا   :قد زوجتك فالنة بأمرك وادعت ذلك وقال العباد  :قال املوىلسأله العبد أن ينكحه ف
  .فالقول قول العبد مع ميينه وعلى املرأة البينة

  
 العب يغر من نفسه واألمة  

وإذا خطب العبد إمرأة وأعلمها أنه حر فتزوجته مث علمت أنه عبد فلاها   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 املقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه قبل الدخول فال مهر هلا وال متعة وهو فسخ بغري وألوليائها اخليار يف

وإذا  .طالق وإن اختارته بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن خطبها ومل يذكر شيئا فظنته حرا فال خيار هلا
 :بنفسها وقالت نكح الرجل األمة وهو يراها حرة فولده مماليك وإن شاء طلق وإن شاء أمسك وإن غرته

 .أنا حرة فولده أحرار وسواء كان املغرور حرا أو عبدا أو مكاتبا ألنه مل ينكح إال على أن ولده أحرار

وإن غره هبا غريها فولدت أوالدا مث علم أاا مملوكة فاألوالد أحرار ولسيدها أخذ مهر مثلها من زوجها وال 
يمة أوالدها يوم سقطوا ويرجع هبم الزوج على الغاار يف  يرجع به الزوج على الغار وال عليها ويأخذ منه ق

وإن كانت هي الغارة له رجع عليها مبا أخذ منه من قيمة أوالدها إذا عتقت وال يرجع باه ماا    .ذمته
  .كانت مملوكة وإن ألزم قيمتهم مث مل يؤخذ منه شيء مل يرجع بشيء مل يؤخذ منه

  



 ID ' '   ال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإ.  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 و غريب مع سقوط األيام وه (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
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 تسري العبد  



غري ملومني  فدل كتاب اهلل عز وجال    :والذين هم لفروجهم حافظون  إىل قوله  :قال اهلل تعاىل 
وقاال اهلل   .النكاح أو ما ملكت الايمني  :على أن ما أباحه من الفروج فإاما أباحه من أحد الوجهني

أخربنا سفيان بن عييناة   :قال الشافعي .ضرب اهلل مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء    :تعاىل
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال   :عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

فدل الكتاب والسنة أن العبد ال يكون مالكا ماال حبال وأن ما نسب إىل ملكه  :أن يشترطه املبتاع  قال
ال حقيقة كما يقال للمعلم غلمانك وللراعي غنمك وللقيم على الادار دارك  إاما هو إضافة اسم ملك إليه 

فال حيل واهلل تعاىل أعلم للعبد أن يتسرى أذن له سيده أو مل يأذن له ألن اهلل تعاىل  .إذا كان يقوم بأمرها
بد قد وكذلك كل من مل تكمل فيه احلرية من ع .إاما أحل التسري للمالكني والعبد ال يكون مالكا حبال

 .عتق بعضه أو مكاتب أو مدبر وال حيل له أن يطأ مبلك ميني حبال حىت يعتق والنكاح حيل له بإذن مالكه

ولو عتق عبد تسرى أمة أو مكاتب وقد  .وإن تسرى العبد فلسيده نزع السرية منه وتزوجيه إياها إن شاء
عبد قد عتق بعضه أمة ملكه إياها ولو تسرى  .ولدت له مل تكن له أم ولد حىت يصيبها بعد احلرية وتلد

سيده فولدت له مث عتق فهي أم ولد له ألنه كان مالكا وإن أراد سيده أخذ منه من قيمة اململوك بقدر ما له 
فيه من الرق كأنه كان وهبها له قبل أن يعتق وهو ميلك نصفه فالنصف له باحلرية وللسايد أن يرجاع يف   

وإذا وطىء عبد أو من مل تكمل فياه احلرياة أو    :قال .سيدهالنصف الثاين ألن ملك ما ميلك منه ل
مكاتب جارية مبلك اليمني حلق به الولد ودرىء عنه احلد بالشبهة فإن عتق وملكها كان له بيعها وال تكون 

قد روي عان   :له أم ولد مينعه بيعها من مل يبع أم الولد إال بأن يصيبها بعد ما يصري حرا مالكا فإن قيل
ال يطأ الرجل وليدة إال وليدة إن شاء باعهاا   :نعم وخالفه قال ابن عمر :سري العبد قيلابن عمر ت

ابن عباس إاما قال  :فقد روي عن ابن عباس قلت :وإن شاء وهبها وإن شاء صنع هبا ما شاء فإن قيل
فهي لك فاساتحلها مبلاك    :ليس لك طالق وأمره أن ميسكها فأىب فقال :ذلك لعبد طلق امرأته قال

ليمني يريد أاا له حالل بالنكاح وال طالق لك واحلجة فيه ما وصفت لك من داللة الكتاب والسنة وأنت ا
  .تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطالق ومل حتل له امرأته بعد طلقتني أو ثالث
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 فسخ نكاح الزوجني يسلم أحدمها  

م املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  إىل قوله  وال هم حيلون هلن  وقال إذا جاءك  :قال اهلل تبارك وتعاىل 
نزلت يف اهلدنة اليت كانت بني الانيب   :قال الشافعي .وال متسكوا بعصم الكوافر    :تبارك وتعاىل

فاامتحنوهن اهلل أعلام     :صلى اهلل عليه وسلم وبني أهل مكة وهم أهل أوثان وعن قول اهلل عز وجل
 .متموهن مؤمنات  فاعرضوا عليهن اإلميان فإن قبلن وأقررن به فقد علمتموهن مؤمناتبإمياان فإن عل

اهلل أعلم بإمياان  يعين بسرائرهن يف إمياان وهذا يدل   :وكذلك علم بين آدم الظاهر وقال تبارك وتعاىل
زوجان وثنيني فإذا كان ال .على أن مل يعط أحد من بين آدم أن حيكم على غري ظاهر ومعىن اآلتني واحد

ال هن حال    :فأيهما أسلم أوال فاجلماع ممنوع حىت يسلم املتخلف عن اإلسالم منهما لقول اهلل تعاىل
وال متسكوا بعصم الكوافر  فاحتملت العقدة أن تكون منفساخة إذا    :هلم وال هم حيلون هلن  وقوله

ا كان أحدمها مسلما واآلخر مشركا كان اجلماع ممنوعا بعد إسالم أحدمها فإنه ال يصلح لواحد منهما إذ
أن يبتدىء النكاح واحتملت العقدة أن ال تنفسخ إال أن يثبت املتخلف عن اإلسالم منهما على التخلاف  

ال تنقطاع   :عنه مدة من املدد فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك املدة قبل أن يسلم ومل يكن جيوز أن يقال
قاال   .منهما عن اإلسالم مدة قبل أن يسلم إال خبرب الزمالعصمة بني الزوجني حىت يأيت على املتخلف 

وأخربنا مجاعة من أهل العلم من قريش وأهل املغازي غريهم عن عدد قبلهم أن أبا سفيان بن  :الشافعي
حرب أسلم مبر ورسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم ظاهر عليها فكانت بظهوره وإسالم أهلها دار اإلساالم  

ة كافرة مبكة ومكة يومئذ دار احلرب مث قدم عليها يدعوها إىل اإلسالم فأخذت بلحيته وامرأته هند بنت عتب
اقتلوا الشيخ الضال فأقامت أياما قبل أن تسلم مث أسلمت وبايعت النيب صلى اهلل عليه وسالم   :وقالت

أكثار  وأخربنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخل مكة فأسلم  :قال الشافعي .وثبتا على النكاح
أهلها وصارت دار اإلسالم وأسلمت امرأة عكرمة بن أيب جهل وامرأة صفوان بن أمية وهرب زوجامهاا  
ناحية البحر من طريق اليمن كافرين إىل بلد كفر مث جاءا فأسلما بعد مدة وشهد صفوان حنيناا كاافرا   

خمالفاا يف أن   فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول هبن مل تنقض عاددهن ومل أعلام  
املتخلف عن اإلسالم منهما إذا انقضت عدة املرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما وسواء خرج املسلم 

 من دار احلرب وأقام املتخلف فيها أو خرج املتخلف عن اإلسالم أو خرجا معا 
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  .يصنعه اختالف الدينني أو أقاما معا ال تصنع الدار يف التحرمي والتحليل شيئا إاما  
  
 تفريع إسالم أحد الزوجني قبل اآلخر يف العدة  

إذا كان الزوجان مشركني وثنيني أو جموسيني عربيني أو أعجميني من غري  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أو يدينان  بين إسرائيل ودانا دين اليهود والنصارى أو أي دين دانا من الشرك إذا مل يكونا من بين إسرائيل

دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجني قبل اآلخر وقد دخل الزوج باملرأة فال حيال للازوج الاوطء    
والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم املتخلف عن اإلسالم منهما قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت وإن مل 

طالق وتنكح املرأة من ساعتها مان   يسلم حىت تنقضي العدة فالعصمة منقطعة بينهما وانقطاعها فسخ بال
فإن نكحت املرأة قبل أن تنقضي العدة فالنكاح  .شاءت ويتزوج أختها وأربعا سواها وعدهتا عدة املطلقة

مفسوخ فإن أصاهبا الزوج الذي نكحته فلها مهر مثلها وإن أسلم املتخلف عن اإلسالم منهما قبل انقضاء 
عدهتا من النكاح الفاسد وسواء كانت هي املسلمة قبل الازوج أو  عدهتا فهي امرأته وجيتنبها حىت تنقضي 

فإن كان الزوج املسلم منهما مل يكن له أن ينكح أخت املرأة يف العدة فإن فعل فالنكااح   .الزوج قبلها
وإن كانت هي املسلمة وهو املتخلف عن اإلسالم فنكح أختها  .مفسوخ وكذلك ال ينكح أربعا سواها

 :قاال  .أسلم وأسلمن قبل انقضاء عدهتا أمسك أربعا أيهن شاء وفارق ساائرهن  أو أربعا سواها مث

فإن أسلم الرجل  :قال الشافعي .والنصرانيان واليهوديان يف هذا كالوثنيني إذا أسلمت املرأة قبل الرجل
هذا  واألزواج يف :قبل املرأة فهما على النكاح ألنه جيوز للمسلم أن يبتدىء نكاح يهودية ونصرانية قال

األحرار واملماليك سواء وإن كان أحد من بين إسرائيل مشركا يدين بغري دين اليهود والنصارى فهو كمن 
  .وصفنا من أهل األوثان

  
 ID ' '      القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكارت املعادود أو

 حذفته قال 
  
  سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون) :وقال تعاىل (مفاستشهدوا عليهن أربعة منك) :تعاىل  
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 دود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملع (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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 اإلصابة والطالق واملوت واخلرس  

وإذا دخل الوثين بامرأته مث أسلم أحدمها مث مات أحد الزوجني مل يتوارثا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإن خارس   .فإن كان الزوج امليت أكملت عدهتا من انقطاع العصمة عدة الطالق ومل تعتد عدة وفاة

حىت تنقضي عدة املرأة فقد انقطعت العصمة بينهما ولو وصف اإلسالم  املتخلف عن اإلسالم منهما أو عته
وكذلك لو  .وهو ال يعقله فقد انقطعت العصمة بينهما ال تثبت العصمة إال بأن يسلم وهو يعقل اإلسالم
ولو وصفه  .كان املتخلف منهما عن اإلسالم صبيا مل يبلغ فوصف اإلسالم كانت العصمة بينهما منقطعة

ا على النكاح ألين ألزم السكران إسالمه وأقتله إن مل يثبت عليه وال ألزم ذلك املغلوب علاى  سكران كان
ولو كان الزوج هو املسلم واملارأة هاي    .عقله بغري السكر وال ألزمه الصيب وال أقتله إن مل يثبت عليه

ولو أسلمت بالغة  .املتخلفة وهي مغلوبة على عقلها أو غري بالغ فوصفت اإلسالم قطعت العصمة بينهما
غري مغلوبة على عقلها إال من سكر مخر أو نبيذ مسكر أثبت النكاح ألين أجربها على اإلسالم وأقتلاها إن  

ولو شربت دواء فيه بعض السموم فأذهب عقلها فارتدت أو فعل هو فارتد أو كان أحادمها   .مل تفعل



سالمهما يف أوان ذهاب عقلهما حكما ومها مشركا فأسلم مث أفاق فأقام على أصل دينه مل أجعل لردهتما وإ
  .كما كانا أوال على أي دين كانا حىت حيدثا غريه ومها يعقالن

  
 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 ب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العر  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما جواز  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 أجل الطالق يف العدة  

نا النكاح على العدة فطلق الازوج املارأة   وإذا أسلم أحد الزوجني فوقف :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن أسلم املتخلف عن اإلسالم منهما يف العدة وقع الطالق وإن مل يسلم حىت تنقضي  .فالطالق موقوف

العدة فالطالق ساقط ألنا قد علمنا أنه مل يسلم املتخلف منهما حىت انقطعت العصمة وأناه طلاق غاري    
وقف فلزمه إن أسلم املتخلف منهما يف العدة وساقط إن   وهكذا لو آىل منها أو تظاهر :قال .زوجة

وإذا أسلم أحد الزوجني فخالعته كان اخللع موقوفا فإن أسلم املتخلف منهما فااخللع   .انقطعت العصمة
وكذلك لو خريها فاختاارت   .جائز وإن مل يسلم حىت تنقطع العصمة فاخللع باطل وما أخذ فيه مردود

  .فطلقها طالقا أو جعل أمرها بيد رجل

كان موقوفا كما وصفت ولو أبرأته من صداق بال طالق أو وهب هلا شيئا جازت براءهتا وهبته كما جيوز  
  .لألزواج واملطلقات ومن األزواج واملطلقات

  
 اإلصابة يف العدة  

حمرماة   ولو أسلم الرجل ومل تسلم امرأته يف العدة فأصاهبا كانت اإلصابة :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن أسلمت يف العدة مل يكن هلا مهر ألنا علمنا أنه  .عليه الختالف الدينني ومينع منها حىت تسلم أو تبني

أصاهبا وهي امرأته وإن كان مجاعها حمرما كما يكون حمرما عليه حبيضها وإحرامها وغري ذلك فيصيبها فال 
أسلم فقد انقطعت عصمتها منه وهلا عليه  وإن مل تسلم حىت تنقضي عدهتا من يوم .يكون هلا عليه صداق

مهر مثلها وتكمل عدهتا من يوم كانت اإلصابة تعتد فيها مبا مضى من عدهتا يوم أسلم وهكذا لو كانات  
  .هي املسلمة وهو الثابت على الكفر إذا حاكمت إلينا

يف العدة فهماا علاى   وإذا أسلمت املرأة قبل الزوج مث أسلم الزوج وهي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
النكاح وإن أسلم الزوج بعد العدة انقطعت العصمة بينهما وهلا عليه النفقة يف العدة يف الوجهني مجيعا ألاا 

ولو كان الزوج هو املسلم وهاي   .كانت حمبوسة عليه وكان له مىت شاء أن يسلم فيكونان على النكاح
م حىت تنقضي مل يكن هلا نفقة يف أيام كفرها ألاا هاي  املتخلفة عن اإلسالم مث أسلمت يف العدة أو مل تسل

ولو كان الزوج دفع إليها النفقة يف العدة مث مل تسلم فأراد الرجوع عليها هبا مل يكن  .املانعة لنفسها منه



ذلك له ألنه تطوع هلا بشيء ودفعه إليها ولو كان إاما دفعه إليها على أن تسلم فأسلمت أو مل تسلم كاان  
 ع فيه وال جعل ألحد على له الرجو
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أسالمت ياوم    :ولو اختلفا يف اإلسالم فقالت .اإلسالم إال أن يشاء اجلاعل أن يسلمه هلا متطوعا  

بل أسلمت اليوم فالقول قوله مع ميينه وال نفقة عليه إال أن تأيت ببينة  :أسلمت أنت ومل تعطين نفقة وقال
  .ا منه من يوم قامت البينة أاا أسلمتعلى ما قالت فنأخذ هلا نفقته

  
 الزوج ال يدخل بامرأته  

وإذا كان الزوجان وثنيني ومل يصب الزوج امرأته وإن خال هبا وقفتاهما   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن أسلم الرجل قبل املرأة فقد انقطعت العصمة بينهما وهلا نصف املهر إن كان فرض هلا صداقا حالال وإن 
كان فرض صداقا حراما فنصف مهر مثلها وإن مل يكن فرض فاملتعة ألن فسخ النكاح كان من قبله فاإن  
أسلمت املرأة قبله فقد انقطعت العصمة وال شيء هلا من صداق وال متعة ألن فسخ النكاح من قبلها ولاو  

سلم أوال وال نادري  وإن جاءا مسلمني معا وقد علمنا أن أحدمها أ .أسلما مجيعا معا فهما على النكاح
ولو ادعت املرأة أن الازوج   .أيهما هو فالعصمة منقطعة وال نصف مهر حىت نعلم أن الزوج أسلم أوال

بل أسلمت أوال فالقول قوهلا مع ميينها وعلى الزوج البينة ألن العقد ثابت فال يبطل  :أسلم أوال وقال هو
أسالم   :أسلمنا معا وقالت املرأة :ل الزوجولو جاءانا مسلمني فقا .نصف املهر إال بأن تسلم قبله

 :قال الشافعي .أحدنا قبل اآلخر كان القول قول الزوج مع ميينه وال تصدق املرأة على فسخ النكاح

أن النكاح منفسخ حىت يتصادقا أو تقوم بينة على أن إسالمهما كان معا ألن اإلساالم   :وفيها قول آخر
ولو كانات املارأة الايت     .عى فسخها كان القول قوله مع ميينهفسخ العدة إال أن يكون معا فأيهما اد

بل أسلم أحدنا قبل اآلخر انفسخ النكاح بإقراره بأناه منفساخ ومل    :أسلمنا معا وقال الزوج :قالت
ولو شهد على إساالم   .يصدق هو على املهر وأغرم هلا نصف املهر بعد أن حتلف باهلل أن إسالمهما معا

قد أسلمت معها كلف البينة فإن جاء هبا كانت امرأته وإن مل يأت هبا فقاد   :قالاملرأة مث جاء الزوج ف
علمنا إسالمها قبل أن نعلم إسالمه فتحلف له ما أسلم إال قبلها أو بعدها وتنقطع العصمة بينهما وأيهماا  



 تقبال  كلفناه البينة على أن إسالمهما كان معا أو على وقت إسالمه ليدل على أن إسالمهما كان معا مل
بينته حىت يقطعوا على أاما أسلما مجيعا معا فإن شهدوا ألحدمها دون اآلخر فشهدوا أنه أسلم يوم كذا من 
شهر كذا حني غابت الشمس مل يتقدم ذلك ومل يتأخر أو طلعت الشمس مل يتقدم ذلك ومل يتأخر وعلام  

ب الشمس أو زواهلاا أو طلاوع   مع مغي :أن إسالم اآلخر كان يف ذلك الوقت أثبتنا النكاح وإن قالوا
 الشمس مل يثبت 
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  .النكاح ألنه ميكن أن يقع هذا على وقتني أحدمها قبل اآلخر  
  
 اختالف الزوجني  

 :ولو أن رجال دخل بامرأته وأصابه مث أتيانا معا مسلمني فقالت املرأة :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

ما كناا   :و أسلم قبلي وانقضت عديت قبل أن يسلم املتأخر منا وقال الزوجكنا مشركني فأسلمت قبله أ
كنا مشركني فأسلمنا معا أو أسلم أحدنا قبل اآلخر ومل تنقض عدة املرأة حىت  :قط إال مسلمني أو قال

أسلم املتخلف عن اإلسالم منا فإن قامت بينة أخذت هبا وإن مل تقم بينة فالقول قول الزوج وال تصادق  
رأة على إفساد النكاح ألاما يتصادقان على عقده وتدعي املرأة فسخه ولو كان الرجل هو املدعي فسخه امل

ولاو أن   .لزمه فسخه بإقراره ومل يصدق على نصف الصداق لو كان مل يدخل هبا وحتلف وتأخذه منه
ال كانت زوجته ولو امرأة ورجال كافرين أتيانا مسلمني فتصادقا على النكاح يف الكفر وهي ممن حتل له حب

تناكرا مل تكن زوجته إال ببينة تقوم على نكاح أو إقرار من كل واحد منهما بالنكاح أو إقرار من املنكار  
  .منهما للنكاح مث تكون زوجته

  
 الصداق  

وإذا تناكح الزوجان املشركان بصداق جيوز ملسلم أن ينكح به ودخل هبا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
مث انقطعت العصمة بينهما وأسلما فاملهر للمرأة ما كان فإن كانت قبضته فقد استوفت وإن مل تكن  الزوج

مل أقبضه فالقول قاول   :قد قبضته وقالت املرأة :قبضته أخذته من الزوج وإن تناكرا فيه فقال الزوج



سلم اآلخر وإن كاان  وهكذا لو مل يكن النكاح انفسخ أو أسلم أحدمها ومل ي .املرأة وعلى الزوج البينة
الصداق فاسدا فلها مهر مثلها وإن كان الصداق حمرما مثل اخلمر وما أشبهه فلم تقبضه فلها مهر مثلها وإن 
قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجني فلها مهر مثلها وليس ملسلم أن يعطي مخرا وال ملسالم أن يأخاذه وإن   

اتقوا اهلل وذروا ما بقي مان    :عز وجل يقول قبضته ومها مشركان فقد مضى وليس هلا غريه ألن اهلل
فإن كان أرطال مخر فأخذت نصفه  .الربا  فأبطل ما أدرك اإلسالم ومل يأمرهم برد ما كان قبله من الربا

يف الشرك وبقي نصفه أخذت منه نصف صداق مثلها وكذلك إن كان الباقي منه الثلث أو الثلثني أو أقال  
نه من صداق مثلها ومل يكن لواحد منهما أخذ اخلمر يف اإلسالم إذا كاان  أو أكثر رجعت بعده مبا يبقى م

 وإن أخذه أحدمها يف  .املسلم يعطيه مشركا أو املشرك يعطيه مسلما
   
 

 1638 :صفحة 
 
اإلسالم إهراقه ومل يرده على الذي أخذه منه حبال إال أن يعود خال من غري صنعة آدمي فريد اخلال إىل    

ولو صارت خال من صنعة آدمي إهراقها ومل يكان   .ماله صارت خال وترجع مبهر مثلهادافعه ألنه عني 
وإن كان الزوجان مسلمني يف أي دار كانا يف  .هلا االستمتاع هبا وال ردها وترجع مبا بقي من الصداق

ال يسالم أحادمها    :دار اإلسالم أو دار احلرب فارتد أحدمها فالقول فيه كالقول يف الزوجني الوثنيني
خيتلف يف حرف من فسخ النكاح وغريه من التحرمي ألنه يف مثل معىن ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يسلم أحدمها قبل اآلخر أنه يثبت النكاح إذا أسلم آخرمها إسالما قبل مضي  :وسلم يف الزوجني احلربيني
ح يف الشرك وعقد نكاح اإلساالم  العدة فوجدت يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إثبات عقد النكا

ثابت ووجدت يف حكم اهلل تبارك وتعاىل حترمي املسلمات على املشركني وحترمي املشركات من أهل األوثان 
على املسلمني ووجدت أحد الزوجني إذا ارتد حرم اجلماع أيهما كان املسلم املرأة أوال أو الزوج فال حيل 

وطء مسلمة لكافر فكان يف مجيع معاين حكم النيب صلى اهلل عليه أو الزوجة فال حيل  .وطء كافرة ملسلم
فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبني املزوجة فإن  .وسلم ال خيالفه حرفا واحدا يف التحرمي والتحليل

انقضت عدهتا قبل أن يرجع الزوج إىل اإلسالم انفسخ النكاح وإن ارتدت املرأة أو ارتدا مجيعا أو أحدمها 
د اآلخر فهكذا أنظر أبدا إىل العدة فإن انقضت قبل أن يصريا مسلمني فسختها وإذا أسلما قبل أن تنقضي بع

يف املسلمني يرتد أحدمها واحلربيني يسلم أحدمها مث خيرس املرتد منهما  :قال الشافعي .العدة فهي ثابتة



ن اإلساالم مناهما انقطعات    قبل أن يسلم أو يغلب على عقله إذا مضت العدة قبل أن يسلم املتخلف ع
العصمة والعقدة فإذا مل تثبت إال بأن يكونا مسلمني قبل انقضاء العدة فقد انقضت العدة قبال أن يكوناا   
مسلمني ولو خرس املرتد منهما وقد أصاهبا الزوج قبل الردة ومل يذهب عقله فأشار باإلسالم إشارة تعرف 

كانت إشاريت بغري إسالم وصاليت  :هو الزوج فنطق فقال وصلى قبل انقضاء العدة أثبتنا النكاح فإن كان
بغري إميان إاما كانت ملعىن يذكره جعلنا عليه الصداق وفرقنا بينهما إن كانت العدة مضات وإن مل تكان   
مضت حلنا بينه وبينها حىت تنقضي العدة األوىل وإن كان أصاهبا بعد الردة جعلنا صداقا آخر وتساتقبل  

خر وتكمل عدهتا من األول وتعتد هبا يف اآلخر وإن كان أسلم يف العدة اآلخرة مل يكن العدة من اجلماع اآل
قاال   .له أن يثبت النكاح فيها ألاا إاما تعتد من نكاح فاسد ولو أسلم يف بقية العدة األوىل ثبت النكاح

  :الشافعي
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رف وصلت فخلي بينها وبني زوجهاا فأصااهبا   وإذا كانت الزوجة املرتدة فأشارت باإلسالم إشارة تع  

كانت إشاريت بغري اإلسالم وصاليت يف غري اإلسالم مل تصدق على فسخ النكاح وجعلات اآلن   :فقالت
وإن كان  :قال الشافعي .مرتدة تستتاب وإال تقتل فإن رجعت يف عدهتا إىل اإلسالم ثبتا على النكاح

لما وزعم أن إسالمه كان قبل إتيانه بشهر وذلك الوقت قبال  الزوج املرتد فهرب واعتدت املرأة فجاء مس
مضي عدة زوجته وقد انقضت عدهتا فأنكرت إسالمه إال يف وقت خرجت فيه من العدة فالقول قوهلا مع 

وإذا انفسخت العدة بني الكافرين يسلم أحدمها أو املسلمني يرتد أحدمها بانقضااء   .ميينها وعليه البينة
  .ة مكانه وتزوج الرجل أختها وأربعا سواهاالعدة تزوجت املرأ

  
 الفسخ بني الزوجني بالكفر و ال يكون إال بعد انقضاء العدة  

ولو أن نصرانيني أو يهوديني من بين إسرائيل كانا زوجني فأسلم الازوج   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .م عليه ابتداء نكاحهاكان النكاح كما هو ألن اليهودية والنصرانية حالل للمسلم ال حير

ولوكانت املرأة املسلمة كانت املسألة فيها كاملسألة يف الوثنيني تسلم املرأة فيحال بني زوج هذه وبينها فإن  
أسلم وهي يف العدة فهما على النكاح وإن مل يسلم حىت تنقضي العدة انقطعت العصمة بينهما وإن مل يكن 



ولو أن مسلما حتتاه يهودياة أو    .ىل اإلسالم ألاا ال عدة عليهادخل هبا انقطعت العصمة بسبقها إياه إ
نصرانية فارتدت فتمجست أو تزندقت فصارت يف حال من ال حتل له كانت يف فسخ النكاح كاملسالمة  
ترتد إن عادت إىل الدين الذي خرجت منه من اليهودية أو النصرانية قبل مضي العدة حلت له وإن مل تعد 

فأما من دان دين اليهود والنصارى من العرب والعجام   .قد انقطعت العصمة بينهماحىت تنقضي العدة ف
غري بين إسرائيل يف فسخ النكاح وما حيرم منه وحيل فكأهل األوثان وعدة احلرة سواء مسالمة كانات أو   

ال و .كتابية أو وثنية حتت وثين أسلم أو مل يسلم إذا حكمنا عليه وعدة كل أمة سواء مسلمة أو كتابياة 
حيل نكاح أمة من أهل الكتاب ملسلم أو أمة حربية حلر حريب كل من حكمنا عليه فإاما حنكم عليه حكام  

 .ولو كان الزوجان حربيني كتابيني فأسلم الزوج كانا على النكاح وأكره نكاح أهل احلرب .اإلسالم

يفتنه أهل احلرب علاى   ولو نكح وهو مسلم حربية كتابية مل أفسخه وإاما كرهته ألين أخاف عليه هو أن
 .دينه أو يظلموه وأخاف على ولده أن يسترق أو يفنت عن دينه فأما أن تكون الدار حترم شيئا أو حتله فال

 و لو حرم عليه وحل بالدار لزمه أن حيرم عليه نكاح مسلمة 
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 ح وال حترمه إاما حيله مقيمة يف دار احلرب وهذا ال حيرم عليه فالدار ال حتل شيئا من النكا  

 الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة  

 :قال الشافعي .فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع    :قال اهلل تبارك وتعاىل 

أخربنا مالك عن ابن شهاب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشار  
  .رق سائرهن  أمسك أربعا وفا  :نسوة

أن غيالن بن سلمة أسالم   :أخربين الثقة ابن علية أو غريه عن معمر عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه 
أمسك أربعا وفارق أو دع سائرهن  أخربين من   :وعنده عشر نسوة فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .ن بن عوف عن نوفل بن معاوياة مسع حممد بن عبد الرمحن خيرب عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمح

فدلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن انتهاء اهلل عز وجل يف العدد بالنكااح   :قال الشافعي
  .إىل أربع حترمي أن جيمع رجل بنكاح بني أكثر من أربع



فيختار إن شااء  ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن اخليار فيما زاد على أربع إىل الزوج  
األقدم نكاحا أو األحدث وأي األختني شاء كان العقد واحدا أو يف عقود متفرقة ألنه عفا هلم عن سالف 
العقد أال ترى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يسأل غيالن عن أيهن نكح أوال مث جعل له حاني أسالم   

ن معاوية خيرب أنه طلق أقدمهن صحبة ويروى وأسلمن أن ميسك أربعا ومل يقل األوائل أو ال ترى أن نوفل ب
عن الديلمي أو ابن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ميسك أيتهما شاء و 
يطلق األخرى فدل ما وصفت على أنه جيوز كل عقد نكاح يف اجلاهلية كان عندهم نكاحا إذا كان جيوز 

املرأة اليت تبقى  :أحدمها العقد الفائت يف اجلاهلية واآلخر :يف العقد شيئنيمبتدؤه يف اإلسالم حبال وأن 
بالعقد فالفائت ال يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح حبال وكان ذلك كحكم اهلل تعاىل يف الربا قاال اهلل  

نده أكثر من إذا أسلم وع :اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني  ومل جيز أن يقال  :تعاىل
أربع نسوة أمسك األوائل ألن عقدهن صحيح وذلك أنه ليس من عقد اجلاهلية صحيح ملسلم ألنه بشهادة 

فسواء ما كاان عنادهم    .أهل الشرك ولكنه كما وصفت معفو هلم عنه كما عفي عما مضى من الربا
ما قبض منه يف اجلاهلياة ال   نكاحا ال خيتلف فكان يف أمر اهلل عز و جل برد ما بقي من الربا دليل على أن

يرد ألنه مت يف اجلاهلية وأن ما عقد ومل يتم بالقبض حىت جاء اإلسالم يرد فكذلك حكم رسول اهلل صالى  
 اهلل عليه وسلم بتمام العقد عندهم 
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 اإلساالم  وإن كان ال يصلح أن يعقد مثله يف اإلسالم حبال فإذا كان يصلح أن يعقد نكاح املنكوحة يف  

حبال متت وأمر أن ميسك بالعقد يف اجلاهلية وإذا كان ال يصلح أن يبتدأ يف اإلسالم حبال كان االستمتاع هبا 
 ألاا عني قائمة ال جيوز كما ال جيوز أخذ الربا يف اإلسالم ألنه عني قائمة مل 

 نكاح املشرك  

حا بأي وجه ما كان العقاد وأي امارأة   فأي مشرك عقد يف الشرك نكا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كانت املنكوحة فأسلم متأخر اإلسالم من الزوجني واملرأة يف عدهتا حىت ال تكون العدة منقضية إال ومهاا  
مسلمان فإن كان يصلح للزوج ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسالمهما حبال فالنكاح ثابات وال يكاون   

صلح للزوج ابتداء نكاحها حيث جيتمع إساالمهما حباال   للزوج فسخه إال بإحداث طالق وإن كان ال ي



فالنكاح يف الشرك منفسخ فلو جاءت عليها بعد اجتماع إسالمهما مدة حيل هبا ابتداء نكاحهاا مل حيال   
نكاح الشرك وحيل بابتداء نكاح غريه يف اإلسالم إال ما ذكرنا أنه يزيد على أربع من النساء فإن ذلك معىن 

إىل عقده يف الشرك بويل أو غري ويل أو شهود أو غري شهود وبأي حال كان يفساد  وال ينظر  .غري هذا
وسواء يف هاذا نكااح    .فيها يف اإلسالم أو نكاح حمرم أو غريه مما عقد إىل غري مدة تنقطع بغري املوت

ه يف احلريب والذمي واملوادع وكذلك هم سواء يف املهور والطالق والظهار واإليالء وخيتلف املعاهد وغاري 
  .أشياء نبينها إن شاء اهلل تعاىل

  
 ID ' '   أنه  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها

 ملا ثبت 
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 دت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أري  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 نه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أ  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
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 تفريع نكاح أهل الشرك  

فإذا نكح الرجل املرأة يف عدهتا يف دار احلرب مشركني فأنظر إذا اجتماع   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
المهما فإن كانت خارجة من العدة فالنكاح ثابت ألنه يصلح له حينئذ ابتداء نكاحها وإن كانات يف  إس

شيء من العدة فالنكاح مفسوخ وليس هلا أن تنكحه وال غريه حىت تكمل العدة ألنه ليس لاه حينئاذ أن   
ذي قبله ألاما لو فإن كان أصاهبا يف العدة أكملت العدة منه وتدخل فيها العدة من ال .يبتدىء نكاحها

مل جيتمع إسالمهما إال بعد مضي عدهتا من األول أثبت النكاح ومل أرده بالعدة كما أرده يف اإلسالم بالعدة 
ولو اجتمع إسالم الزوج وعنده أربع إماء فإن كان موسرا فنكااحهن كلاهن    .مكانه وبعد مدة طويلة

ا ال جيد ما ينكح به حرة وخياف العنات  منفسخ وكذلك إن كان معسرا ال خياف العنت فإن كان معسر
فمان   .أمسك أيتهن شاء وانفسخ نكاح البواقي وإن أسلم بعضهن بعده فسواء ينتظر إسالم الباواقي 

ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها  .اجتمع إسالمه وإسالم الزوج قبل مضي عدة املسلمة كان له اخليار فيه
حمرم على األبد إن كان دخل باألم فالبنت ربيبته من امرأة قد فإن كان دخل بواحدة منهما فنكاحهما عليه 

دخل هبا وإن كان دخل بالبنت فاألم أم امرأة قد دخل هبا فإن مل يكن دخل بواحدة منهن كاان لاه أن   
ميسك البنت إن شاء ومل يكن له أن ميسك األم أوال كانت أو آخرا إذا ثبت له العقدان يف الشرك إذا جاز 

سالم حبال جاز نكاح البنت بعد األم إذا مل يدخل باألم وال جيوز نكاح األم وإن مل يادخل  أحدمها يف اإل
 .بالبنت ألاا مبهمة ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطئهما مبلك اليمني حرم عليه وطؤمها على األبد

وميسكهن يف ملكه ولو كان وطىء األم حرم عليه وطء البنت ولو كان وطىء البنت حرم عليه وطء األم 
ولو أسلم وعنده امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها  .وإن حرمت عليه فروجهن أو فرج من حرم فرجه منهن

قد دخل هبما أو مل يدخل أو دخل بإحدامها ومل يدخل باألخرى كان ذلك كله سواء وميسك أيتهما شاء 
ختني وكل واحدة منهما حالل علاى  ويفارق األخرى وال يكره من هاتني إال ما يكره من اجلمع بني األ

قاال   .انفراد بعد صاحبتها وهكذا األختان إذا أسلم ومها عنده ال خيالفان املرأة وعمتها واملرأة وخالتها
ولو أسلم وعنده أمة وحرة أو إماء وحرة فاجتمع إسالمهن يف العدة فنكاح اإلماء مفساوخ   :الشافعي



 معسر وال خبائف للعنت ألن عنده حرة فال يكون له ابتاداء  واحلرة ثابت معسرا خياف العنت كان أو غري
 ولو كانت املسألة حباهلا  .نكاح أمة حبال
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فطلق احلرة قبل أن تسلم أو بعد ما أسلمت وقد أسلم أو مل يسلم ثالثا وكان معسرا خيااف العنات مث     

مه وإسالم احلرة يف عدهتا فنكااح اإلمااء   اجتمع إسالمه وإسالم اإلماء وقف نكاحهن فإن اجتمع إسال
مفسوخ واحلرة طالق ثالثا ألنا قد علمنا أاا زوجة وهلا املهر الذي مسى هلا إن كان دخل هبا وال حتل لاه  
حىت تنكح زوجا غريه وإن مل جيتمع إسالمهما حىت تنفضي عدهتا فنكاح احلرة مفساوخ بغاري طاالق    

ا إذا مضت العدة قبل أن جيتمع إسالمهما أنه طلق غري زوجة وخيتار والطالق غري واقع عليها ألنا قد علمن
من اإلماء واحدة إذا كان له أن يبتدىء نكاح أمة فإذا اجتمع اسالمه وإسالمهن وهو ممن لايس لاه أن   

ولو كان عنده إماء أو أمة فأسلم وهو ممن له أن يبتدىء نكاح  .يبتدىء نكاح أمة انفسخ نكاحهن معا
سالمه وإسالم األمة يف حال يكون له فيها ابتداء نكاح أمة كان له أن ميسك من اإلماء الاليت أمة فاجتمع إ

وإن أسلم بعضهن قبل بعض وأيسر بعد عسر حبرة مل حيرم عليه  .اجتمع إسالمهن وإسالمه وله نكاح أمة
المهن فأيهن إمساك واحدة منهن ألين أنظر إىل حاله حني اجتمع إسالمه وإسالمهن وإن اختلف وقت إس

كان إسالمه وهو حيل له ابتداء نكاحه كان له أن ميسك واحدة من اإلماء ومل جيز له أن ميسك واحدة من 
وإذا كانت عنده أمة وحرائر أو حرائر وإماء وهو ممن  .الاليت أسلمن وهو ال حيل له إمساك واحدة منهن

ء وقف عنهن فإن أسلمت حرة يف عدهتا فقد له أن ينكح أمة فاجتمع إسالمه وإسالم أمة أو أكثر من اإلما
انفسخ نكاح اإلماء كلهن الاليت أسلمن وختلفن وإن مل تسلم واحدة من احلرائر حىت تنقضي عددهن اختار 

ولو اجتماع إساالمه    .من اإلماء واحدة إن كن أكثر من واحدة وثبتت عنده واحدة إن مل يكن غريها
سالمه السالم حرة وقفناهن فإن أسلمت احلرة يف العدة فنكاحهن وإسالم أمة أو إماء فعتقن بعد اجتماع إ

منفسخ وإن مل جيتمع إسالمه وإسالم حرة يف عدة اختار من اإلماء واحدة إذا كان ممن حيل له نكاح اإلماء 
ألين إاما أنظر إىل يوم جيتمع إسالمه وإسالمها فإن كان جيوز له يف ذلك الوقت ابتداء نكاحها جعلت لاه  

ها إن شاء وإن كان ممن ال جيوز له ابتداء نكاحها مل أثبت نكاحها معه بالعقد األول مبادة تاأيت   إمساك
ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدأ نكاحه وهن حرائر وكذلك لو أسلمن هن وهو كاافر   .بعدها



أرباع   ولو كان عند عبد .فلم جيتمع إسالمه وإسالمهن حىت يعتقن كان كمن ابتدأ نكاحه وهن حرائر
أمسك اثنتني وفارق سائرهن ولو كان عنده حرائار فااجتمع إساالمه     :إماء فأسلم وأسلمن قيل له

 وإسالمهن ومل ترد واحدة منهن فراقه 
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ولو كن  .أمسك اثنتني وفارق سائرهن وكذلك إن كن إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات :قيل له  

فراقه كان ذلك هلن ألنه يكون هلن بعد إسالمه وعاددهن عادد حرائار    إماء فعتقن قبل إسالمه فاخترن 
فيحصني من يوم اخترن فراقه فإذا اجتمع إسالمه وإسالمهن يف العدة فعددهن عدد حرائر من يوم اختارن  
فراقه وإن مل جيتمع إسالمه وإسالمهن يف العدة فعددهن عدد حرائر من يوم أسلم متقدم اإلسالم منهما ألن 

ان من يومئذ إذا مل جيتمع إسالمهما يف العدة وعددهن عدد حرائر بكل حال ألن العدة مل تنقض الفسخ ك
وإن  .حىت صرن حرائر وإن مل يكن اخترن فراقه وال املقام معه خرين إذا اجتمع إسالمه وإسالمهن معاا 

ارقنه وذلك أاان  تقدم إسالمهن قبل إسالمه فاخترن املقام معه مث أسلم خرين حني يسلم وكان هلن أن يف
اخترن املقام معه وال خيار هلن إاما يكون هلن اخليار إذا اجتمع إسالمهن وإسالمه ولاو اجتماع إساالمه    
وإسالمهن وهن إماء مث عتقن من ساعتهن مث اخترن فراقه مل يكن ذلك هلن إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا 

وعتقهن وعتقه معا مل يكن هلن خيار وكذلك  ولو اجتمع إسالمهن وإسالمه .وإسالمهن وإسالمه جمتمع
لو اجتمع إسالمهن وإسالمه فعتقن فلم خيترن حىت يعتق الزوج مل يكن هلن خيار ولو كان عند عبد أرباع  

 :حرائر فاجتمع إسالمه وإسالم األربع معا كأان أسلمن معه يف كلمة واحدة أو متفرقات مث عتقن قيل له

اء أعتق يف العدة أو بعد ما تنقضي عددهن ألنه كان يوم اجتماع إساالمه   اختر اثنتني وفارق اثنتني وسو
  .وإسالمهن مملوكا ليس له أن جياوز اثنتني

وكذلك لو اجتمع إسالمه وإسالم اثنتني يف العدة مث عتق مث أسلمت االثنتان الباقيتان يف العادة مل   :قال 
متا أوال أو آخرا ألنه عقد يف العبودية وإاما يثبت لاه  يكن له أن ميسك إال اثنتني أي االثنتني شاء اللتني أسل

عقد العبودية مع اجتماع إسالمه وإسالم أزواجه قبل مضي العدة فال يثبت له بعقد العبودية إال اثنتان وإذا 
اختار اثنتني فهو ترك لالثنتني اللتني اختار غريمها وله أن ينكحهما مكانه إن شاءتا وذلك أن هذا ابتاداء  

وإذا نكح اململوك اململوكة يف الشارك مث أعتاق    .بعد إذ صار حرا فله يف احلرية اجلمع بني أربعنكاح 



فملكها أو بعضها أو أعتقت فملكته أو بعضه مث اجتمع إسالمهما معا يف العدة وقد أقام يف الكفار علاى   
قبل املرأة أو املارأة   وإذا تزوج الرجل يف الشرك فأصاب امرأته مث أسلم الزوج .النكاح فال نكاح بينهما

فإذا أسلم املتأخر اإلسالم منهما قبل أن تنقضاي عادة    .قبل الزوج فسواء والنكاح موقوف على العدة
 املرأة والنكاح مما يصلح ابتداؤه يف اإلسالم ومل يكن فيهن من ال يصلح اجلمع بينه فالنكاح ثابت 
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 أربع وال يقال للزوج اختر وهن أزواجه فإن شاء أمساك وإن  وهكذا إن كن حرائر ما بني واحدة إىل  

قد فسخت نكاحهن أو نكاح واحدة منهن وقف فإن  :شاء طلق وإن مات ورثنه إن منت ورثهن فإن قال
عنيت أن نكاحهن  :أردت إيقاع طالق وقع عليه الطالق وهو ما أراد من عدد الطالق وإن قال :قال

ما كانت إرادته إحداث طالق وإن كانت عنده أكثر من أربع فأسالم   كان فاسدا مل يكن طالقا وحيلف
قد اخترت حبسها حىت  :قد اخترت حبسها مث أسلمت أخرى فقال :وأسلمت واحدة يف العدة فقال

 .يقول ذلك يف أربع كان ذلك له وثبت نكاحهن باختياره هلن وكان نكاح الزوائد على األربع منفسخا

ة قد اخترت فسخ نكاحها وقف فسخه فإن أسلمن معا أو مل يقل من هذا كلما أسلمت واحد :ولو قال
شيئا حىت أسلمن معا أو بعضهن قبل بعض غري أن كل واحدة منهن أسلمت قبل أن تنقضي عادهتا خاري   

أمسك أربعا أيتهن شئت وفارق سائرهن ألن اختيارك فسخ ملن فسخت ومل يكن لك فسخهن إال  :فقيل
ك فسخ نكاحهن فإذا أمسك أربعا فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن بال طالق ألنه بأن تريد طالقا وال علي

جيرب على أن يفارق ما زاد على أربع فال يكون طالقا ما جرب عليه وإاما أثبتنا له العقد باختياره فإن السانة  
نة أو قد قد أمكست فال :واالختيار أن يقول :جعلت له اخليار يف إمساك أيتهن شاء فاتبعنا السنة قال

أمسكت بعقد فالنة أو قد أثبت عقد فالنة أو ما أشبه هذا فإذا قال هذا يف أربع انفسخ عقد من زاد عليهن 
رجعت فيمن اخترت إمساكه منهن واخترت البواقي كان البواقي براء منه ال سبيل له علايهن   :ولو قال

ردت به طالقا فهو طالق وهو ما أ :رجعت فيمن اخترت فإن قال :إال بنكاح جديد ووقفناه عند قوله
مل أرد به طالقا أردت أين رأيت اخليار يل أو غري ذلك حلف ما أراد به  :أراد من عدد الطالق وإن قال

وعلى الاليت فسخ نكاحهن باختيار غريهن عدة مستقبلة من يوم  :قال الشافعي .طالقا ومل يكن طالقا
ما أردت بقويل قد أثبات عقاد فالناة     :إن قالانفسخ نكاحهن ألان مدخول هبن انفسخ نكاحهن و



والاليت قال ذلك هلن معا أو اخترت فالنة أو ما قاله مما يشبه هذا الكالم إثبات عقدهن دون البواقي انفسخ 
عقد البواقي يف احلكم ومل يدين فيه ويثبت عقد اللوايت أظهر اختيارهن ووسعه إصابتهن ألن نكاحهن ثابت 

ه وهو مل يفسخه إاما يفسخه اختيار غريهن وهو مل خيتر غريهن وأحب إيل أن حيدث ال يزول إال بأن يفسخ
 هلن اختيارا فيكون ذلك فسخا للبواقي يف الاليت فسخ عقدهن يف احلكم ويدين فيما بينه وبني 
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ينه وبني اهلل تبارك اهلل عز وجل فيسعه حبس الاليت فسخناهن عليه بأن حيدث هلن اختيارا أو يفسخ فيما ب  

مل  :واحلكم كما وصفت فلو اختار أربعا مث قال :قال الشافعي .وتعاىل نكاح الاليت حكمنا له هبن
أرد اختيارهن وقد اخترت األربع البواقي ألزمناه األربع الاليت اختار أوال وجعلنا اختياره اآلخر باطال كما 

لزمناه إياه ألنه الظاهر من قوله وهو أبني أنه له حالل ما أردت بنكاحها عقد نكاح ا :لو نكح امرأة فقال
ولو أسالم ومثاان    :من االمرأة يبتدىء نكاحها ألن نكاحهن ثابت إال بأن يفسخه وهو مل يفسخه قال

قد فسخت عقد أربع بأعياان ثبت عقد الاليت مل يفسخ عقدهن ومل أحتج إىل أن يقول  :نسوة له فقال
قد  :خترت البواقي كما ال أحتاج إذا كن أربعا فأسلم وأسلمن إىل أن يقولقد أثبت عقد البواقي وال ا

وإذا أسلم وعنده أرباع   :أثبت عقدهن وهن ثوابت بالعقد األول واجتماع إسالم الزوجني يف العدة قال
أمسك أي األختني شئت وإحدى املرأتني بنت األخ أو العمة وفارق  :منهن أختان وامرأة وعمتها قيل له

أمسك أربعا ليس لاك أن يكاون    :وإن كان معه أربع نسوة سواهن قيل له :قال الشافعي .اثنتني
لو أسلم وعنده حرائر يهوديات أو نصرانيات من بين إسرائيل  :فيهن أختان معا أو املرأة وعمتها معا قال

من غاري  كن كاحلرائر املسلمات ألنه يصلح له أن يبتدئ نكاحهن كلهن ولو كن يهوديات أو نصرانيات 
بين إسرائيل من العرب أو العجم انفسخ نكاحهن كلهن وكن كاملشركات الوثنيات إال أن يسلمن يف العدة 
ولو كن من بين إسرائيل يدن غري دين اليهود والنصارى من عبادة وثن أو حجر أو جموسية مل يكان لاه   

اء يهوديات أو نصارانيات  وكذلك لو كن إم :إمساك واحدة منهن ألنه ال يكون له ابتداء نكاحهن قال
ولاو   :قال الشافعي .من بين إسرائيل انفسخ نكاحهن ألنه ال يصلح له أن يبتدىء نكاحن يف اإلسالم

أسلم رجل وعنده أكثر من أربع نسوة قد أصاب منهن أربعا ومل يصب أربعا وأسلمن قبله أو بعده غري أن 
صمة بينه وبني الاليت مل يدخل هبن منقطعة ونكاح إسالم الاليت مل يدخل هبن كلهن كان قبله أو بعده فالع



ولاو   :قال الشاافعي  .الاليت دخل هبن ثابت وهو كرجل أسلم وعنده أربع نسوة ليس عنده غريهن
كانت املسألة حباهلا فأسلمن قبله أو أسلم قبلهن مث أصاب واحدة من الاليت مل يدخل هبن كانت إصاابته  

لشبهة وذلك أاا بعد انقطاع العصمة بينهما ومل يكن له أن ميسكها وكان إياها حمرمة وعليه هلا مهر مثلها ل
 له أن يبتدىء نكاحها إذا مل يكن عنده أربع سواها وال من حيرم أن جيمع بينها وبينه وهلا عليه صداق مثلها 
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  .شبهةباإلصابة وعليها العدة والولد الحق إن كان ولد وال حد على واحد منهما لل  

وإذا أسلم الرجل وعنده أربع نسوة أو أكثر فأسلم بعضهن فسأل أن خيري  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فيهن ويف البواقي مل نقفه يف التخيري حىت يسلم البواقي يف عددهن أو تنقضي عددهن قبل أن يسلمن مث خيري 

مساك أربع من الاليت أسلمن فيكاون ذلاك   إذا اجتمع إسالمه وإسالم أكثر من أربع فيهن وله أن خيتار إ
فسخا لنكاح البواقي املتخلفات عن اإلسالم أسلمن أو مل يسلمن وكذلك لو اختار واحدة أو اثنتني ينتظر 

قد اخترت فسخ  :من بقي ويكون له اخليار فيمن بقي حىت يكمل أربعا وإن كن مثانيا فأسلم أربع فقال
سخ فإن أسلم األربع البواقي يف عددهن فعقد األوائل منفساخ  نكاحهن وحبس البواقي غريهن وقفت الف

بالفسخ املتقدم وإن مضت عددهن قبل أن يسلمن فهي كاملسألة قبلها فإن كان أراد به إيقاع طالق فهاو  
وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة فأسالمن   .طالق وإن مل يرد به إيقاع حلف وكن نساءه

أختار حبس حىت خيتار وأنفق عليهن من ماله ألنه مانع هلن بعقد متقدم وليس  ال :اختر فقال :فقيل له
للسطان أن يطلق عليه كما يطلق على املوىل فإن امتنع مع احلبس أن خيتار عزر و حبس أبدا حىت خيتار ولو 
 ذهب عقله يف حبسه خلي وأنفق عليهن من ماله حىت يفيق فيختار أو ميوت وكذلك لو مل يوقف ليختاار 

حىت يذهب عقله فإن مات قبل أن خيتار أمرنا هن معا أن يعتددن اآلخر من أربعة أشهر وعشر أو ثالثاة  
ويوقف  :حيض ألن فيهن أربع زوجات متوىف عنهن وأربع منفسخات النكاح وال نعرفهن بأعياان قال

لاليت رضني هلن مرياث أربع نسوة حىت يصطلحن فيه فإن رضي بعضهن بالصلح ومل يرض بعضهن فكان ا
أقل من أربع أو أربعا مل نعطهن شيئا ألان لو رضني فأعطيناهن نصف املرياث أو أقل احتملن أن يكاون  
الاليت ال شيء هلن فإن رضي مخس منهن بالصلح فقلن العلم حييط أن لواحدة منا ربع املرياث فأعطنا رباع  

لثالثة األرباع الباقية من مرياث امرأة فاإذا  مرياث امرأة مل أعطهن شيئا حىت يقررن معا أن ال حق هلن يف ا



فعلن أعطيتهن ربع مرياث امرأة ودفعت ثالثة أرباع مرياث امرأة إىل الثالث البواقي سواء بينهن فإن كان  
الاليت رضني ستا فرضني بالنصف أعطيتهن إياه وإن كن سبعا فرضني بالثالثة األربااع أعطيتاهن إيااه    

ال أعطي واحدة منهن بالصلح شيئا حىت يرضني فيماا وصافت أين    :قلتوأعطيت الربع الباقية وإاما 
 أعطيتهن فيه أن يقطعن حقوقهن من الباقي أين إذا أعطيتهن حقوقهن حىت يأيت 
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على الثالثة األرباع كنت إذا وقفت الربع لواحدة أعطيتهن ومنعتها ومل تطب هلن نفساا وإن أعطيتاها     

ا أخذت امرأتان بال تسليم منهن ذلك هلا وأكثر حاهلا أن يكون هلا حظ امرأة وقد ال يكون الربع أعطيتها م
هلا شيء وإذا قطعن حقوقهن عن الباقي فلم أعطها إال ما جيوز يل أن أعطيها إياه إما حق هلا وإما حق هلن 

خذ هلا نصف مرياث امرأة وينبغي أن أليب الصبية وويل اليتيمة أن يأ :تركته هلا أو لبعضهن تركته هلا قال
إن صوحل عليه فأكثر إذا مل يعلم هلا بينة تقوم وال يأخذ هلا أقل وإن كن هن امليتات أو واحدة منهن وهاو  

افسخ نكاح أيتهن شئت وخذ مرياث الاليت مل تفسخ نكاحهن ويوقف له مارياث زوج   :الباقي قيل له
هن وإذا ادعى بعضهن أو ورثة بعضهن بعد موهتا أنه كلما ماتت منهن واحدة حىت خيتار أربعا فيأخذ مواريث
  .فسخ نكاح واحدة منهن أحلف ما فعل وأخذ مرياثها

  
 من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن ال ينفسخ  

ولو أسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غري مطلق وأسلمت مل يكن لاه أن   .قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
عقد عليها عقد نكاح وذلك أن يكون نكاحها متعة والناكح متعة مل ميلك أمرا يثبت على نكاحها ألاا مل ي

المرأة على األبد إاما ملكها مدة دون مدة أو نكحها على أاا باخليار أو أن رجال أو امرأة غريها باخليار أو 
متعة شرطها على  أنه هو باخليار ألن هذا كله يف معىن أنه مل ميلك أمرها بالعقد مطلقا ولو أبطلت الناكحة

الزوج قبل أال يسلم واحد منهما مث أسلم مل تكن امرأته ألنه مل يعقد هلا على األبد ومل يكن شرطه عليها يف 
العقد ولو اجتمعت هي وهو فأبطال الشرط قبل أن يسلم واحد منهما مث أسلما معا فالنكاح مفسوخ إال أن 

كرت معه من شرط اخليار له أوهلا أو هلماا معاا أو   وهكذا كل ما ذ :يبتدئا نكاحا يف الشرك غريه قال
لغريمها منفردا أو معهما مل يكن النكاح مطلقا إذا أبطاله وإذا مل يبطاله مل يثبت وال خيالف نكاح املتعة يف 



ولو أن رجال نكح امرأة يف الشرك بغري شهود أو بغري ويل حمرم هلا فأسلما أو أي نكاح أفسدناه  .شيء
ل غري ما وصفت من النكاح الذي ال املكه فيه أمرها على األبد وكان ذلك عندهم نكاحاا  يف اإلسالم حبا

ولو أن رجال غلب  .جائزا وإن كانوا ينكحون أجوز منه مث اجتمع إسالمهما يف العدة ثبتا على النكاح
ن ذلك نكاحا على امرأة بأي غلبة كانت أو طاوعته فأصاهبا وأقام معها أو ولدت منه أو مل تلد منه ومل يك

عندهم مث أسلما يف العدة مل يكن ذلك نكاحا عندهم وفرق بينهما عندهم وال مهر هلا عليه إال أن يصيبها 
 بعد ما 
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يسلم على وجه شبهة فلها عليه مهر مثلها ألين ال أقضي هلا عليه بشيء فائت يف الشرك مل يلزماه إيااه     

نده إذا مل يكونا معاهدين جيري عليهما احلكم وهذا كله إذا نكح مشركة نكاحها إذا مل يكن عندهم أو ع
وإن كان مسلما فنكح مشركة وثنية أو مشركا فنكح مسلمة فأصااهبا مث   :قال الشافعي .وهو مشرك

اجتمع إسالمهما يف العدة فالنكاح ينفسخ بكل حال ألن العقد حمرم باختالف الدينني وال يثبت إال بنكاح 
وإذا أسالم   :قال الشافعي .لو كان طلقها يف الشرك يف املسألتني معا مل يلزمها الطالقو .مستقبل

الرجل من أهل احلرب وامرأته كافرة مث ارتد عن اإلسالم قبل أن تسلم امرأته فإن أسلمت امرأته قبال أن  
 .على النكاحتنقضي عدهتا وعاد إىل اإلسالم قبل انقضاء عدهتا حىت يكونا يف العدة مسلمني معا فهما 

وإن أسلم قبلها مث ارتد مث أسلم ومل تنقض العدة مث أسلمت يف العدة فهما على النكاح وإن مل يسلم حاىت  
تنقضي العدة فقد انفسخ النكاح ولو أسلمت وهو مرتد فمضت عدهتا وهو على ردته انفسخ النكاح ولو 

هتا وتنكح من شاءت والعدة من ياوم  عاد بعد انقضاء عدهتا إىل اإلسالم فقد انفسخ نكاحها وانقضت عد
وهكذا إن كانت هي املسلمة أوال فارتدت ال خيتلفان وسواء أقام املرتد منهما يف دار اإلسالم أو  .أسلم

حلق بدار الشرك أو عرض عليه اإلسالم أو مل يعرض إذا أسلم املرتد عن اإلسالم قبل انقضاء عادة املارأة   
املرتدة على انقضاء عدهتا يف كل ما أمكن مثلاه كماا تصادق     وتصدق املرأة :فهما على النكاح قال

املسلمة عليها يف كل ما أمكن كانت هي املرتدة أو الزوج فإن كان الزوج مل يصبها فارتاد أو ارتادت   
انفسخ النكاح بينهما بردة أيهما كان ألنه ال عدة فإن كان هو املرتد فلها نصف الصداق ألن فساد النكاح 

و كانت هي املرتدة فال صداق هلا ألن فساد النكاح كان من قبلها وسواء يف هاذا كال   كان من قبله ول



وردة السكران من اخلمر والنبيذ املسكر يف فسخ نكاح امرأته كردة املصاحى   :قال الشافعي .زوجني
  وردة

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن
 فيه احلذف 

  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  مع ثبوت األيام هو (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 طالق املشرك  

وإذ أثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهلاه   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ت النكاح ويسقط عليه يف اإلسالم مل جيز واهلل تعاىل أعلم إال أن يثبت طالق الشرك ألن الطالق يثبت بثبو

بسقوطه فلو أن زوجني أسلما وقد طلق الزوج امرأته يف الشرك ثالثا مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه وإن 
قاال   .أصاهبا بعد الطالق ثالثا يف الشرك مل يكن هلا صداق ألنا نبطل عنه ما استهلكه هلا يف الشارك 

لعدة وحلق الولد وفرق بينهما وهلاا مهار   ولو أسلم مث أصاهبا بعد طالق ثالث كانت عليها ا :الشافعي
وإن طلقها واحدة أو اثنتني مث أسالما   :قال الشافعي .إذا كان يعذر باجلهالة :قال الربيع .مثلها

ولو طلقها ثالثا يف الشرك مث نكحت زوجا غريه  .حسب عليه ما طلقها يف الشرك وبىن عليها يف اإلسالم
كحها زوجها الذي طلقها كانت عنده على ثالث كما تكاون يف  فإن أصاهبا مث طلقها أو مات عنها مث ن



اإلسالم إذا كان النكاح صحيحا عندهم نثبته يف اإلسالم وذلك أن ال تنكح حمرما وال متعة وال يف معناها 
ولو آىل منها يف الشرك مث أسلما قبل مضي األربعة األشهر فإذا استكمل أربعة أشهر مان إيالئاه    :قال

ولو مضت األربعة األشهر قبال أن يسالما مث    :قال الشافعي .ن آىل يف اإلسالموقف كما يوقف م
ولو تظاهر منها يف الشرك مث أسالما   .أسلما مث طلبت أن يوقف وقف مكانه ألن أجل اإليالء قد مضى

 ولو قذفها يف :وقد أصاهبا قبل اإلسالم أو بعده أو مل يصبها أمرته باجتناهبا حىت يكفر كفارة الظهار قال
التعن وال أجربه على اللعان وال أحده إن مل يلتعن وال أعزره فإن التعن  :الشرك مث أسلما مث ترافعا قلت له

فرقت بينهما مكاين ومل آمرها بااللتعان ألنه ال حد عليها لو أقرت بالزنا يف الشرك وليس هلا معىن يف الفرقة 
أو مل يكذهبا مل أجربه عليه ومل أحده ومل أعزره ألناه  إاما الفرقة بالتعانه وإن مل يلتعن فسواء أكذب نفسه 

أنت طالق إن دخلت الادار مث   :ولو قال هلا يف الشرك .قذفها يف الشرك حيث ال حد عليه وال تعزير
دخلتها يف الشرك أو اإلسالم طلقت ويلزمه ما قال يف الشرك كما يلزمه ما قال يف اإلساالم ال خيتلاف   

لشرك بصداق فلم يدفعه إليها أو بال صداق فأصاهبا يف احلالني مث ماتت قبال  ولو تزوج امرأة يف ا .ذلك
أن يسلم مث أسلم زوجها وطلب ورثتها صداقها الذي مسى هلا أو صداق مثلها مل يكن هلم منه شيء ألين ال 

  .أقضي لبعضهم على بعض مبا فات يف الشرك واحلرب
  

 ID ' '   مع ساقوط   (ستة من شوال) :يف للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء
 األيام وهو غريب 
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 نكاح أهل الذمة  

وعقد نكاح أهل الذمة فيما بينهم ما مل يترافعوا إلينا كنكاح أهل احلرب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وسواء كان بويل أو غاري  ما استجازوه نكاحا مث أسلموا مل نفسخه بينهم إذا جاز ابتداؤه يف اإلسالم حبال 

 :قال .وكل نكاح عندهم جائز أجزته إذا صلح ابتداؤه يف اإلسالم حبال .ويل وشهود أو غري شهود



وهكذا إن نكحها يف العدة وذلك جائز عندهم مث مل يسلما حىت متضي العدة وإن أسلما يف العدة فسخت 
حمرما له أو امرأة أبيه مث أسلما فسخته ألنه ال  نكاحهما ألنه ال يصلح ابتداء هذا يف اإلسالم حبال وإنه نكح

يصلح ابتداؤه يف اإلسالم حبال وكذلك إن نكح امرأة طلقها ثالثا قبل أن تتزوج زوجا غريه يصايبها وإذا  
قاال   .أمسك أي األربع شئت وفاارق ساائرهن   :أسلم أحدهم وعنده أكثر من أربع نسوة قيل له

مخرا أو خنزيرا أو شيئا مما يتمول عندهم ميتة أو غريها مما له مثن وكذلك مهورهن فإذا أمهرها  :الشافعي
فيهم فدفعه إليها مث أسلم فطلبت الصداق مل يكن هلا غري ما قبضت إذا عفيت العقدة اليت يفسد هبا النكاح 
ا فالصداق الذي ال يفسد به النكاح أوىل أن يعفى فإذا مل تقبض من ذلك شيئا مث أسلما فإن كان الصداق مم

حيل يف اإلسالم فهو هلا ال تزاد عليه وإن كان مما ال حيل فلها مهر مثلها وإن كانت قبضته وهو مما ال حيل مث 
طلقها قبل الدخول أو بعد إسالمهما مل يرجع عليها بشيء وهكذا إن كانت هي املسلمة وهو املتخلف عن 

ضه مث أسلما وطلقها رجعت علياه  وإن كانت مل تقب :قال .اإلسالم ال يأخذ مسلم حراما وال يعطيه
وإذا تناكح املشركون مث أسلموا مل  .وإذا أسلم هو وهي كتابية فهما على النكاح .بنصف مهر مثلها

وإن نكح يهودي نصرانية أو نصراين جموسية أو جموسي يهودية أو نصرانية أو  .أفسخ نكاح واحد منهم
وكذلك لو كاان بعضاهم    :قال الشافعي .أسلموا وثين كتابية أو كتايب وثنية مل أفسخ منه شيئا إذا

أفضل من بعض نسبا فتناكحوا يف الشرك نكاحا صحيحا عندهم مث أسلموا مل أفسخه بتفاضل النسب ماا  
وإذا كانت نصرانية حتت  .كان التفاضل إذا عفي هلم عما يفسد العقدة يف اإلسالم فهذا أقل من فسادها

الولد وال تؤكل ذبيحة الولد وال ينكحها مسلم ألاا غاري كتابياة   وثين أو وثنية حتت نصراين فال ينكح 
ولو حتاكم أهل الكتاب إلينا قبل أن يسلموا وجب علينا احلكم بينهم  .خالصة وال تسىب لذمة أحد أبويها

كان الزوج اجلائي إلينا أو الزوجة فإن كان النكاح مل ميض مل نزوجهم إال بشهود مسلمني وصداق حالل 
  .ز األمر أب أو أخ ال أقرب منه وعلى دين املزوجةوويل جائ
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وإذا اختلف دين الويل واملزوجة مل يكن هلا وليا إن كان مسلما وهي مشركة مل يكن هلا وليا ويزوجهاا    

أقرب الناس هبا من أهل دينها فإن مل يكن هلا قريب زوجها احلاكم ألن تزوجيه حكم عليها مث نصانع يف  



الهتم ما نصنع يف والة املسلمات وإن حتاكموا بعد النكاح فإن كان جيوز ابتداء نكاح املرأة حني حتاكمهم و
وإن  .إلينا حبال أجزناه ألن عقده قد مضى يف الشرك وقبل حتاكمهم إلينا وإن كان ال جيوز حبال فسخناه

 يدفعه جعلنا هلا مهر مثلها الزماا لاه   كان املهر حمرما وقد دفعه بعد النكاح مل جيعل هلا عليه غريه وإن مل
ولو طلبت أن تنكح غري كفء وأىب ذلك والهتا منعت نكاحه وإن نكحته قبل التحاكم إليناا مل   :قال

وإذا حتاكموا إلينا وقد طلقها ثالثا  :قال الشافعي .نرده إذا كان مثل ذلك عندهم نكاحا ملضي العقد
حكمنا عليه حكمنا على املسلم عنده املسلمة وألزمناه ما نلازم   أو واحدة أو آىل منها أو تظاهر أو قذفها

املسلم وال جيزيه يف كفارة الظهار إال رقبة مؤمنة وإن أطعم مل جيزه إال إطعام املؤمنني وال جيزيه الصوم حبال 
ينا ألن الصوم ال يكتب له وال ينفع غريه وال حد على من قذف مشركة وإن مل يلتعن ويعزر ولو حتاكموا إل

وقد طلقها ثالثا مث أمسكها فأصاهبا فإن كان ذلك جائزا عندهم جعلنا هلا مهر مثلها باإلصابة وإن كاان  
ذلك غري جائز عندهم فاستكرهها جعلنا هلا مهر مثلها باإلصابة وإن كان عندهم زناا ومل يساتكرهها مل   

ذا زوج الذمي ابنه الصغري أو ابنته وإ :قال الشافعي .جنعل هلا مهر مثلها وفرقنا بينهما يف مجيع األحوال
وإذا تزوجات   :قال الشاافعي  .الصغرية فهما على النكاح جيوز هلم من ذلك ما جيوز ألهل اإلسالم

وإذا تزوج املسالم   .املسلمة ذميا فالنكاح مفسوخ ويؤدبان وال يبلغ هبما حد وإن أصاهبا فلها مهر مثلها
وإن نكح كتابياة   .املسلم إال أن يكون ممن يعذر جبهالة كافرة غري كتابية كان النكاح مفسوخا ويؤدب
  .من أهل احلرب كرهت ذلك له والنكاح جائز

وإذا ارتد املسلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركة أو وثنية فالنكاح باطل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
والولد الحق وال حد وإن كان مل فإن أصاهبا فلها مهر مثلها  .أسلما أو أحدمها أو مل يسلما وال أحدمها

يصبها فال مهر وال نصف وال متعة وإذا أصاهبا فلها مهر مثلها وال حيصنها ذلك وال حتل به لزوج لو طلقها 
أو مشرك وال يتارك   :قوله .ثالثا ألن النكاح فاسد وإاما أفسدته ألنه مشرك ال حيل له نكاح مسلمة

للجزية يؤديها ويترك على حكمه ما مل يتحااكم إليناا وال    على دينه حبال ليس كالذمي اآلمن على ذمة
 مشرك حريب حيل تركه على دينه واملن 
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قال  .عليه بعد ما يقدر عليه وهو مشرك عليه أن يقتل وليس ألحد املن عليه وال ترك قتله وال أخذ ماله  
ر مثلها ونكاحها مفسوخ والعلة يف فسخ وال جيوز نكاح املرتدة وإن نكحت فأصيبت فلها مه :الشافعي

  .نكاحها العلة يف فسخ نكاح املرتد
  
 كتاب الصداق  

  :قال اهلل عز و جل :أخربنا حممد بن إدريس الشافعي املطليب قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 

ملعروف  فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن با  :وقال عز وجل .وآتوا النساء صدقاهتن حنلة  
 .أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة    :وقال

وإن أردمت استبدال زوج مكان   :وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن  وقال عز ذكره  :وقال
لنساء مباا فضال اهلل   الرجال قوامون على ا  :زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا  وقال

وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنايهم اهلل    :بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم  وقال
فأمر اهلل األزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاهتن واألجر هو الصداق  :قال الشافعي .من فضله  

فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق مان   والصداق هو األجر واملهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أمساء
فرضه دون من مل يفرضه دخل أو مل يدخل ألنه حق ألزمه املرء نفسه فال يكون له حبس شايء مناه إال   

وإن طلقتماوهن    :قال اهلل تبارك وتعاىل .باملعىن الذي جعله اهلل تعاىل له وهو أن يطلق قبل الدخول
نصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الاذي بياده عقادة    من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة ف

النكاح  وحيتمل أن يكون جيب بالعقدة وإن مل يسم مهرا ومل يدخل وحيتمل أن يكون املهر ال يلزم أبدا إال 
بأن يلزمه املرء نفسه ويدخل باملرأة وان مل يسم مهرا فلما احتمل املعاين الثالث كان أواله أن يقال به ماا  

ال جنااح علايكم إن     :ه الداللة من كتاب أو سنة أو إمجاع واستدللنا بقول اهلل عز وجلكانت علي
طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره  أن عقاد  

يعقاد   النكاح يصح بغري فريضة صداق وذلك أن الطالق ال يقع إال على من عقد نكاحه وإذا جااز أن 
والبيوع ال تنعقد إال بثمن معلاوم   .النكاح بغري مهر فيثبت فهذا دليل على اخلالف بني النكاح والبيوع

والنكاح ينعقد بغري مهر استدللنا على أن العقد يصح بالكالم به وأن الصداق ال يفسد عقده أبدا فإذا كان 
 م وكان للمرأة مهر مثلها إذا هكذا فلو عقد النكاح مبهر جمهول أو حرام فثبتت العقدة بالكال
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أصيبت وعلى أنه ال صداق على من طلق إذا مل يسم مهرا ومل يدخل وذلك أنه جيب بالعقدة واملسايس    

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للانيب إن أراد الانيب أن     :وإن مل يسم مهرا باآلية لقول اهلل عز وجل
ودل قول اهلل  .ؤمنني  يريد واهلل تعاىل أعلم النكاح واملسيس بغري مهريستنكحها خالصة لك من دون امل

وآتيتم إحداهن قنطارا  على أن ال وقت يف الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطاار    :عز وجل
فأقل ما جيوز يف املهر أقل ماا   .وهو كثري وتركه حد القليل ودلت عليه السنة والقياس على اإلمجاع فيه

ماا دل   :الناس وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم فإن قال قائل يتمول
وما العالئق يا رساول   :أدوا العالئق  قيل  :قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :على ذلك قيل

ول وإن قال  وال يقع اسم علق إال على شيء مما يتم :قال الشافعي .اهلل قال  ما تراضى به األهلون  
وال يقع اسم مال وال علق إال على ما له قيمة يتبايع هبا ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتاها وإن  

والثاين كل منفعة ملكت وحل مثناها   .قلت وما ال يطرحه الناس من أمواهلم مثل الفلس وما يشبه ذلك
صد يف الصداق أحب الينا وأستحب والق :قال الشافعي .مثل كراء الدار وما يف معناها مما حتل أجرته

أن ال يزاد يف املهر على ما أصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نساءه وبناته وذلك مخسمائة درهم طلبا 
أخربنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن  .للربكة يف موافقة كل أمر فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

سألت عائشة كام كاان    :هيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة قالعبد اهلل بن اهلاد عن حممد بن إبرا
أتدري ما  :كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونش قالت :صداق النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت

نصف أوقية أخربنا سفيان بن عيينة عن محيد الطويل عن أنس بان مالاك أن    :ال قالت :النش قلت
لم ملا قدم املدينة أسهم الناس املنازل فطار سهم عبد الرمحن بن عوف علاى  رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

تعال حىت أقامسك مايل وأنزل لك عن أي امرأيت شئت وأكفيك العمل فقال  :سعد بن الربيع قال له سعد
بارك اهلل لك يف أهلك ومالك دلوين على السوق فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة  :له عبد الرمحن

على نواة  :على كم تزوجتها يا عبد الرمحن  قال  :ا فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفتزوجه
  .أو مل ولو بشاة    :من ذهب فقال

حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرمحن بن عاوف   :أخربنا مالك قال :قال الشافعي 
 سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله ر
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 :كم سقت إليها  قال  :فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

 :قال الشاافعي  .أو مل ولو بشاة    :زنة نواة من ذهب فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ن على الناكح الواطىء صداقا ملا ذكرت ففرض اهلل يف اإلماء أن ينكحن فكان بينا يف كتاب اهلل عز وجل أ
فما استمتعتم به منهن فاآتوهن أجاورهن      :وبقوله .بإذن أهلهن ويؤتني أجورهن واألجر الصداق

خالصة هببة وال مهر فأعلم  :قال الشافعي .وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب    :وقال عز وجل
فأي نكاح وقع بال مهر فهو ثابت ومىت قامت املرأة  :قال . عليه وسلم دون املؤمننيأاا للنيب صلى اهلل

مبهرها فلها أن يفرض هلا مهر مثلها وكذلك إن دخل هبا الزوج ومل يفرض هلا فلها مهر مثلها وال خيارج  
ج اهلل وذلك املوضع الذي أخار  .الزوج من أن ينكحها بال مهر مث يطلق قبل الدخول فيكون هلا املتعة

تعاىل به الزوج من نصف املهر املسمى إذا طلق قبل أن يدخل هبا وسواء يف ذلك كل زوجة حرة مسلمة أو 
وإن طلقتموهن   :قال اهلل عز وجل .ذمية وأمة مسلمة ومدبرة ومكاتبة وكل من مل يكمل فيه العتق

الفرض يف ذلك إىل األزواج من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  فجعل اهلل تعاىل 
فدل على أنه برضى الزوجة ألن الفرض على الزوج للمرأة وال يلزم الزوج واملرأة إال باجتماعهما ومل حيدد 
فيه شيء فدل كتاب اهلل عز وجل على أن الصداق ما تراضى به املتناكحان كما يكون البيع ما تراضى به 

هلل عليه وسلم فلم جيز يف كل صداق مسمى إال أن يكون مثنا املتبايعان وكذلك دلت سنة رسول اهلل صلى ا
وكل ما جاز أن يكون مبيعا أو مستأجرا بثمن جاز أن يكون صداقا وما مل  :قال الشافعي .من األمثان

جيز فيهما مل جيز يف الصداق فال جيوز الصداق إال معلوما ومن عني حيل بيعها نقدا أو إىل أجل وسواء قال  
جوز أن ينكح الرجل املرأة على الدرهم وعلى أقل من الدرهم وعلى الشيء يراه بأقل مان  ذلك أو كثر في

 :قال الشافعي .قيمة الدرهم وأقل ما له مثن إذا رضيت املرأة املنكوحة وكانت ممن جيوز أمرها يف ماهلا

مال ما كان أو يعلمها وجيوز أن تنكحه على أن خييط هلا ثوبا أو يبين هلا دارا أو خيدمها شهرا أو يعمل هلا ع
أخربنا مالك عن أيب حازم عن سهل بان   :قال الشافعي .قرآنا مسمى أو يعلم هلا عبدا وما أشبه هذا

يا رسول اهلل إين قد وهبت نفسي لك فقامت قياما  :سعد أن امرأة أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت



لك هبا حاجة فقال رسول اهلل صلى اهلل علياه  يا رسول اهلل زوجنيها إن مل يكن  :طويال فقام رجل فقال
  هل  :وسلم
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 :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :ما عندي إال ازاري هذا قال :عندك من شيء تصدقها إياه  فقال  

التمس ولو خامتا   :ما أجد شيئا فقال :إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس هلا شيئا  فقال 
هل   :ما أجد شيئا فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يد  فالتمس فلم جيد شيئا فقالمن حد

نعم سورة كذا وسورة كذا لسور مساها فقال رسول اهلل صلى اهلل علياه   :معك من القرآن شيء  قال
وخامت احلديد ال يسوى قريباا مان    :قال الشافعي .قد زوجتكها مبا معك من القرآن    :وسلم

أدوا   :وبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :قال الشافعي .رهم ولكن له مثن يتبايع بهالد
ما تراضى به األهلون  وبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   :وما العالئق قال :العالئق  فقالوا

اهلل عليه وسلم وبلغنا أن رسول اهلل صلى  :قال الشافعي .من استحل بدرهم فقد استحل    :قال
يف ثالث قبضات من زبيب  :أجاز نكاحا على نعلني وبلغنا أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قال
تسرى رجل جبارية فقاال   :مهر أخربنا سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط قال

د بعد النيب صالى اهلل علياه   مل حتل املوهوبة ألح :هبها يل فذكر ذلك لسعيد بن املسيب فقال :رجل
سألت ربيعة عما جيوز يف النكاح  :وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز أخربنا إبراهيم بن حممد قال

نعم وحباة حنطاة أو قبضاة     :قال .فأقل :ونصف قلت :فأقل قال :درهم فقلت :فقال
  .حنطة
  

 ID ' '   إتباع رمضان بسات  انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل  .غري صحيح وال فصيح
 من شوال 

  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  



 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط   
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 عدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت امل  
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
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 يف الصداق بعينه يتلف قبل دفعه  

فإذا تزوجها على شيء مسمى فذلك الزم له إن مات أو ماتت قبال أن   :شافعي رمحه اهلل تعاىلقال ال 
يدخل هبا أو دخل هبا إن كان نقدا فالنقد وإن كان دينا فالدين أو كيال موصوفا فالكيل أو عرضا موصوفا 

أن يدفعه مث طلقها  فالعرض وإن كان عرضا بعينه مثل عبد أو أمة أو بعري أو بقرة فهلك ذلك يف يديه قبل
قبل أن يدخل هبا فلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح وذلك يوم ملكته ما مل حيدث هلا منعا فإن طلبتاه  

وللشافعي قول آخر أنه إذا أصدقها  :فمنعها منه فهو غاصب وهلا قيمته أكثر ما كانت قيمته قال الربيع
و اشترت منه شيئا فتلف قبل أن تقبضه رجعت بالثمن شيئا فتلف قبل أن تقبضه كان هلا صداق مثلها كما ل



 :قال الربيع .الذي أعطته وهكذا ترجع ببضعها وهو مثن الشيء الذي أصدقها إياه وهو صداق املثل

فإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك  :وهذا آخر قول الشافعي قال
رجع الشافعي عن هذا القاول   :قال الربيع .ون عليه مثل أجرهالثوب وتقوم خياطته يوم نكحها فيك

وإذا أصدقها شيئا فلم يدفعه إليها حىت تلاف يف   :قال الشافعي :هلا صداق مثلها قال الربيع :وقال
يده فإن دخل هبا فلها صداق مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل هبا فلها نصف صداق مثلها وإاما ترجاع يف  

ضعها فترجع بثمن البضع كما لو اشترت شيئا بدرهم فتلف الشيء رجعت بالاذي  الشيء الذي ملكته بب
أعطته ألنه مل يعطها العوض من مثن الدرهم فكذلك ترجع مبا أعطت وهو البضع وهو صداق املثل وهاو  

أنكحتك على  :وإن نكحته على شيء ال يصلح عليه اجلعل مثل أن يقول :قال .آخر قول الشافعي
اآلبق أو مجلي الشارد فال جيوز الشرط والنكاح ثابت وهلا مهر مثلها ألن إتيانه بالضاالة  أن تأتيين بعبدي 

ليس بإجارة تلزمه وال شيء له غاية تعرف ومتليكها إياه بضعها فهو مثل أن تعطيه دينارا على أن يفعل أحد 
ال ميلك الدينار إال بأن يأتيها مبا هذين فإذا جاءها مبا جعلت له عليه فله الدينار وإن مل يأهتا به فال دينار له و

  .جعلت له عليه وهي هناك ملكته بعضها قبل أن يأتيها مبا جعلت له

وما جعلت هلا فيه عليه الصداق إذا مات أو ماتت قبل إصابتها أو بعد إصابتها صاداق مثلاها    :قال 
 أصدقها إن كان قائماا  فطلقها فيه قبل أن يدخل هبا فلها نصف املسمى الذي جعل هلا ونصف العني اليت

وإن فات فنصف صداق مثلها وذلك مثل أن يتزوجها على خياطة ثوب فيهلك فيكون هلا نصف صاداق  
 مثلها ألن بضعها الثمن وإن انتقضت اإلجارة هبالكه كان هلا 
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عطاها ذلاك  وإذا أوفاها ما أصدقها فأ :قال .نصف الذي كان مثنا لإلجارة كما يكون يف البيوع  

دنانري أو دراهم مث طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها بنصفه وإن هلك فنصف مثله وكذلك الطعام املكيل 
  .واملوزون فإن مل يوجد له مثل فمثل نصف قيمته

  
 فيمن دفع الصداق مث طلق قبل الدخول  



فدفعها إليها مث طلقها قبال أن   وإذا أصدق الرجل املرأة دنانري أو دراهم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 .يدخل هبا والدنانري والدراهم قائمة بأعيااا مل تغري ومها يتصادقان على أاا هي بأعيااا رجع بنصافها 

وهكذا إن كانت تربا من فضة أو ذهب فإن تغري شيء من ذلك يف يدها إما بأن تدفن الورق فيبلى وينقص 
ذهب والورق فتزيد قيمته أو تنقص يف النار فكل هاذا ساواء   أو تدخل الذهب النار فينقص أو تصوأ ال

 .ويرجع عليها مبثل نصفه يوم دفعه إليها ألاا ملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه

أنا آخذه ناقصا فليس هلا دفعه عنه إال يف وجه واحد إن كان نقصاانه يف   :فإن قال الزوج يف النقصان
العني فليس له أخذه يف الزيادة يف العني وإاما زيادته يف ماهلا أو تشاء هي يف الزيادة أن تدفعه  الوزن وزاد يف

ولو كان أصدقها حليا مصوغا أو إناء من فضة  :قال .إليه زائدا غري متغري عن حاله فليس له إال ذلك
وغا ولو كان إناءين أو ذهب فانكسر كان كما وصفت هلا وعليها أن ترد عليه نصف قيمته يوم دفعه مص

أحدمها أن له أن يرجع بنصف قيمتاهما إال أن   :فانكسر أحدمها وبقي اآلخر صحيحا كان فيها قوالن
يشاء أن يكون شريكا هلا يف اإلناء الباقي ويضمنها نصف قيمة املستهلك واآلخر أنه شاريك يف البااقي   

ولو زادت هي فيهما صناعة أو  .لنيويضمنها نصف قيمة املستهلك ال شيء له غري ذلك وهذا أصح القو
شيئا أدخلته كان عليها أن تعطيه نصف قيمتهما يوم دفعهما إليها وان كان اإلناءان من فضة فانكسارا مث  
طلقها رجع عليها بنصف قيمتهما مصوغني من الذهب وإن كانا من ذهب رجع عليها بنصف قيمتاهما  

 :قال .رق أكثر وزنا منها وال يتفرقان حىت يتقابضامصوغني من فضة ألنه ال يصلح له أن يأخذ ورقا بو

ولو كان الصداق فلوسا أو إناء من حناس أو حديد أو رصاص ال خيتلف هذا إال يف أن قيمة هذا كله على 
األغلب من نقد البلد دنانري إن كان أو دراهم ويفارق الرجل فيه صاحبه قبل أن يقبض قيمتها ألنه ال يشبه 

وكذلك لو أصدقها خشبة فلم تغري حىت طلقها كان شاريكا هلاا    .الربا يف النسيئةالصرف وال ما فيه 
 بنصفها ولو تغريت ببالء أو عفن أو نقص ما كان النقص كان 
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عليها أن تعطيه نصف قيمتها صحيحة إال أن يشاء هو أن يكون شريكا هلا بنصف مجيع ما نقص مان    

عن ذلك ناقصا والقول يف اخلشبة واخلشبة معها كالقول يف اإلنااء الاذهب    ذلك كله فال يكون هلا دفعه
وكذلك إذا زادت قيمتها بأن تعمل أبوابا أو توابيت أو غري ذلاك   .واآلنية إذا هلك بعض وبقي بعض



كانت هلا ورجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها وإذا أرادت أن تدفع إليه نصفها أبوابا وجتعله شاريكا يف  
توابيت مل يكن ذلك عليه إال أن يتطوع وإن كانت التوابيت واألبواب أكثر قيمة من اخلشاب ألن   نصفها

اخلشب يصلح ملا ال تصلح له التوابيت واألبواب وليس عليه أن حيول حقه يف غريه وإن كان أكثر مثنا منه 
 .ملا ال يصلح له غريهاا  وال يشبه يف هذا الدنانري والدراهم اليت هي قائمة بأعيااا ال يصلح منها شيء

وهكذا لو أصدقها ثيابا فبليت رجع عليها بنصف قيمتها إال أن يشاء أن يكون شريكا هلا بالنصف بالية فال 
ولو أصدقها ثيابا فقطعتها أو صبغتها فزادت يف التقطيع أو الصبغ أو  .يكون هلا دفعها عنه ألن ماله ناقص

أراد أن يكون شريكا هلا يف الثياب املقطعة أو املصابوغة  ولو  .نقصته كان سواء ويرجع بنصف قيمتها
ناقصة أو أرادت أن يكون شريكا هلا يف الثياب زائدة مل جيرب واحد منهما على ذلك إال أن يكون يشاء ألن 
الثياب غري املتقطعة وغري املصبوغة تصلح وتراد ملا ال تصلح له املصبوغة وال تراد فقد تغريت عن حاهلا اليت 

وكذا لو أصدقها غزال فنسجته رجع عليها مبثل نصف الغزل إن كان له مثل وإن مل يكن  .ها إياهاأعطا
وكل ما قلت يرجع مبثل نصف قيمته فإاما هو ياوم يدفعاه ال    .له مثل رجع مبثل نصف قيمته يوم دفعه

القابض إن طلقهاا   ينظر إىل نقصانه بعد وال زيادته ألاا كانت مالكة له يوم وقع العقد وضامنة يوم وقع 
  .فنصفه قائما أو قيمة نصفه مستهلكا

ولو أصدقها آجرا فبنت به أو خشبا فأدخلته يف بنيان أو حجارة فأدخلتها يف بنيان وهي  :قال الشافعي 
قائمة بأعيااا فهي هلا ويرجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها إليها ألاا بنت ما متلك وإاما صار له النصف 

استعملت هذا وهي متلكه فال خيرج من موضعه إال أن تشاء هي وإن خرج حباله كان شريكا بالطالق وقد 
وإذا نكح الرجل املرأة علاى أن   .فيه وإن خرج ناقصا مل جيرب على أخذه إال أن يشاء وله نصف قيمته

ملها خيدم فالنا شهرا فخدمه نصف شهر مث مات كان هلا يف ماله نصف مهر مثلها ولو نكحته على أن حي
على بعري بعينه إىل بلد فحملها إىل نصف الطريق مث مات البعري كان هلا يف ماله نصف مهر مثلها كاالثمن  

  .يستوجبه به أال ترى أاا لو تكارت معه بعريه بعشرة فمات البعري يف نصف الطريق رجعت خبمسة
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 صداق ما يزيد ببدنه  

ولو أصدقها أمة وعبدا صغريين ودفعهما إليها فكربا أو غاري عااملني وال    :عاىلقال الشافعي رمحه اهلل ت 
عاملني فعلما أو عمال أو أعميني فأبصرا أو أبرصني فربئا أو مضرورين أي ضرر كان فذهب ضاررمها أو  

يف  صحيحني فمرضا أو شابني فكربا أو اعورا أو نقصا يف أبدااما والنقص والزيادة إاما هي ما كان قائماا 
البدن ال يف السوق بغري ما يف البدن مث طلقها قبل أن يدخل هبا كانا هلا وكان عليها أن تعطياه أنصااف   
قيمتهما يوم قبضتهما إال أن تشاء أن تدفعهما إليه زائدين فال يكون له إال ذلاك إال أن تكاون الزياادة    

ح ملا ال يصلح له الكبري فيكاون لاه   غريهتما بأن يكونا صغريين فكربا كربا بعيدا من الصغر فالصغري يصل
نصف القيمة وإن كانا ناقصني دفعت إليه أنصاف قيمتهما إال أن يشاء أن يأخذمها ناقصني فليس هلا منعه 
إيامها ألاا إاما هلا منعه الزيادة فأما النقص عما دفع إليها فليس هلا وهلا إن كانا صغريين فكربا أن متنعه إيامها 

 :قال الشافعي .ن الصغري غري الكبري وأنه يصلح كل واحد منهما ملا يصلح له اآلخروإن كانا ناقصني أل

ولو كانا حباهلما إال أاما اعورا مل يكن هلا منعه أن يأخذمها أعورين ألن ذلك ليس بتحول من صاغر وال  
لعبد فاإذا  كرب الكبري حباله والصحيح خري من األعور وهذا كله ما مل يقض له القاضي بأن يرجع بنصف ا

قضى له بأن يرجع بنصف العبد فمنعته فهي ضامنة ملا أصاب العبد يف يديها إن مات ضمنت نصف قيمته 
والنخال   :قاال الشاافعي   .أو اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور فعلى هذا الباب كله وقياسه

الصداق أمة فادفعها   والشجر الذي يزيد وينقص يف هذا كله كالعبيد واإلماء ال ختالفها يف شيء ولو كان
إليها فولدت أو ماشية فنتجت يف يديها مث طلقها ثالثا قبل أن يدخل هبا كان هلا النتاج كله وولد األمة إن 
كانت األمة واملاشية زائدة أو ناقصة فهي هلا ويرجع عليها بنصف قيمة األمة واملاشية يوم دفعها إليها إال أن 

ا إليها ناقصة فيكون ذلك له إال أن يكون نقصها مع تغري من صغر يشاء أن يأخذ نصف األمهات اليت دفعه
إىل كرب فيكون نصفها بالعيب أو تغري البدن وإن كان نقصا من وجه بلوأ سن كرب زائد فيه من وجه غريه 
وال يكون له أخذ الزيادة وإاما زادت يف ماهلا هلا وإن كان دفعها كبارا فكان نقصها من كرب أو هرم كان 

وهكذا األمة إذا ولادت   .ه ألن اهلرم نقص كله ال زيادة وال جيرب على أخذ الناقص إال أن يشاءهذلك ل
 فنقصتها الوالدة فاختار أخذ نصفها ناقصة ال خيتلفان يف شيء إال أن أوالد األمة إن 
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الذي يستخدمها فيه ألين ال كانوا معها صغارا رجع بنصف قيمتها لئال يفرق بينها وبني ولدها يف اليوم   
أجربه يف يومه على أن ترضع مملوك غريه وال حتضنه فتشتغل به عن خدمته وال أمنع املولود الرضاع فأضر 
به فلذلك مل أجعل له إال نصف قيمتها وإن كانوا كبارا كان له أن يرجع بنصف األم وال جيرب على ذلاك  

ادت بعد الوالدة مل جترب املرأة على أن تعطيه نصافها وتعطياه   ألاا والدا على غري حاهلا قبل أن تلد وإن ز
نصف قيمتها وإذا أعطته نصفها متطوعة أو كانت غري زائدة فرق بينها وباني ولادها يف الياوم الاذي     

وهكاذا إن   :قال الشافعي .يستخدمها فيه فإذا صار إليه نصفها فما ولدت بعد من ولد فبينه وبينها
والعبيد الذين أصدقها أغلوا هلا غلة أو كان الصداق خنال فأمثر هلا فما أصابته من مثره كانت اجلارية واملاشية 

كان هلا كله دونه ألنه يف ملكها ولو كانت اجلارية حبلى أو املاشية خماضا مث طلقها كان له نصف قيمتها 
حبلى أو املاشية خماضاا  يوم دفعها ألنه حادث يف ملكها وال أجربه أيضا إن أرادت املرأة على أخذ اجلارية 

من قبل اخلوف على احلبل وأن غري املخاض يصلح ملا يصلح له املخاض وال جنربها إن أراد على أن تعطياه  
جارية حبلى وماشية خماضا وهي أزيد منها غري حبلى وال ماخض يف حال واجلارية أنقص يف حال وأزياد  

مثر فيها فأمثرت فالثمرة كلها هلا كما يكون  ولو كان الصداق خنال فدفعها إليها وال :قال .يف أخرى
هلا نتاج املاشية وغلة الرقيق وولد األمة فإن طلقها قبل أن يدخل هبا والنخل زائدة رجع بنصف قيمة النخل 
يوم دفعها إليها إال أن تشاء أن تعطيه نصفها زائدة باحلال اليت أخذهتا به يف الشباب ال يكون هلا إال نصفها 

ئدة وقد ذبلت وذهب شباهبا مل يكن ذلك عليه ألاا وإن زادت يومها ذلك بثمرهتاا فهاي   وإن كانت زا
متغرية إىل النقص يف شباهبا فال جيرب على ذلك إال أن يشاء وإاما جيرب على ذلك إذا دفعتها يف مثل حاهلا حني 

ومل يتغري شباهبا أو وإن طلقها  .قبضتها يف الشباب أو أحسن ومل تكن ناقصة من قبل الترقيل للنقص فيه
قد نقصت وهي مطلعة فأراد أخذ نصفها بالطلع مل يكن ذلك له وكانت مطلعة كاجلارية احلبلى واملاشاية  
املاخض ال يكون له أخذها لزيادة احلبل واملاخض خمالفة هلا يف أن االطالع ال يكون مغريا للنخل عن حال 

يء ال تصلح له مطلعة فإن شاءت أن تدفع إلياه نصافها   أبدا إال بالزيادة وال تصلح النخل غري املطلعة لش
مطلعة فليس له إال ذلك ملا وصفت من خالف النخيل للنتاج واحلمل يف أن ليس يف الطلع إال زائد ولايس  

وإن كان النخل قد أمثر وبدا صالحه فكهذا وكذلك كل شجر أصدقها إيااه فاأمثر ال    :قال .مغريا
 خيتلف يكون هلا وله نصف 
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قيمته إال أن تشاء هي أن تسلم له نصفه ونصف الثمرة فال يكون له إال ذلك إن مل يتغري الشجر بأن يرقل   

ولو شاءت هي  .ويصري فحاما فإذا صار فحاما أو نقص بعيب دخله مل يكن عليه أن يأخذه بتلك احلال
كان هلا إذا مل يكن يف قطع الثمرة  اقطع الثمرة ويأخذ نصف الشجر :إذا طلقها والشجر مثمر أن تقول

 .فساد للشجر فيما يستقبل فإن كان فيها فساد هلا فيما يستقبل فليس عليه أن يأخذها معيبة إال أن يشاء

ولو شاءت أن تترك الشجرة حىت تستجنيها وجتدها مث تدفع إليه نصف الشجر مل يكن ذلاك علياه ألن   
يكون حقه حاال فيؤخره إال أن يشاء ويأخذها بنصف قيمتها الشجر قد يهلك إىل ذلك وال يكون عليه أن 

يف هذه األحوال كلها إذا مل يتراضيا بغري ذلك ولو شاء أن يؤخرها حىت جتد الثمرة مث يأخذ نصف الشجر 
 :واآلخر .أن الشجر والنخل يزيد إىل اجلداد :أحدامها .والنخل مل يكن ذلك عليها من وجهني

ادة وكان حموال دواا كانت مالكة هلا دونه وكان حقه قد حتول يف قيمتاه فلايس   أنه ملا طلقها وفيها الزي
  .عليها أن حيول إىل غري ما وقع له عند الطالق وال حق له فيه

  
 صداق الشيء بعينه ال يدفع حىت يزيد أو ينقص  

ناجتت يف يدياه مث  ولو أصدقها أمة أو ماشية فلم يدفعها إليها حىت ت :قال الشافعي :أخربنا الربيع قال 
طلقها قبل أن يدخل هبا كان هلا النتاج كله دونه ألنه نتج يف ملكها ونظر إىل املاشية فإن كانت حباهلا يوم 
أصدقها إياها وأزيد فهي هلا ويرجع عليها بنصف املاشية دون النتاج وإن كانت ناقصة عن حاهلاا ياوم   

نصاف قيمتها يوم أصدقها إياها وإن شاءت أخاذت  أصدقها إياها كان هلا اخليار فإن شاءت أخذت منه أ
 :وللشافعي قول آخر :قال الربيع .وهكذا لو كانت أمة فولدت أو عبيدا فأغلوا .أنصافها ناقصة

 .أاا إن شاءت أخذت نصفها ناقصة وإن شاءت رجعت بنصف مهر مثلها وهو أصح قوليه وآخر قوليه

هلك يف يديه أو نقص وقد سألته دفعه فمنعها منه فهاو   وإن كان النتاج أو ولد اجلارية :قال الشافعي
ضامن لقيمته يف أكثر ما كانت قيمته قط وضامن لنقصه ويدفعه كضمان الغاصب ألنه كان عليه أن يدفعه 

ولو عرض عليها أن يدفع إليها األمة فأقرهتا يف يديه قبل أن تقبضاها   :قال الشافعي .فمنعه ومل يدفعه
أنه ال يضمن اجلارية إن نقصت وتكون  :ها ومل تسأله إياها كان فيها قوالن أحدمهامنه أو مل مينعها دفع



أن يكون كالغاصاب   :واآلخر .باخليار يف أن تأخذها ناقصة أو تدعها فإن ماتت رجعت مبهر مثلها
 ولكنه ال يأمث إمث الغاصب ألنه ضامن له وال خيرجه من الضمان إال أن يدفعه 
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ها أو إىل وكيل هلا بإذاا فإن دفعه إليها أو إىل وكيل هلا بإذاا مث ردته إليه بعد فهو عناده أماناة ال   إلي  

وإذا مل يدفعه إليها فتردها إليه فما أنفق عليه مل يرجع به وهاو   :قال الشافعي .يضمن شيئا منه حبال
إن أحبت فلها األرش ألنه ملك مباهلا  .متطوع به ومىت جىن عليه يف يديه إنسان فأخذ له أرشا فلها اخليار

وإن أحبت تركته عليه ألنه ناقص عما ملكته عليه وإن كان منعها منه فأحبت ضمنت الزوج ما نقص يف 
وما باع الزوج منه أو من نتاج املاشية فوجد بعينه فالبيع مردود وإن فات فلها عليه قيمته  :قال .يديه

يأخذ الثمن الذي باع به ألنه متعد فيه وأن الشيء بعينه لو وجاد   ألنه كان مضمونا عليه وال يكون له أن
كان البيع فيه مردودا ولو أرادت إجازة البيع فيه إن كان قائما مل جيز البيع وال حيل له هو أن ميلكه ألنه ما 

ل قاا  .مل يكن له فال خيرجه منه إال رده على صاحبه الذي باعه أو أن يهبه له صاحبه الذي ابتاعه مناه 
وإذا لقي صاحبه وقد فاتت السلعة يف يديه فاملشتري ضامن لقيمتها يقاصه هبا من الثمن الذي  :الشافعي

تبايعا به ويترادان الفضل عند أيهما كأن كان مثنها مائة دينار وقيمتها مثانون فريجع املشتري على الباائع  
 .املشتري الذي هلكت يف يديه بعشرين بعشرين وكذلك لو كان مثنها مثانني وقيمتها مائة رجع البائع على

وإاما فرقت بني مثن ما باع من ماهلا وبني أرش ما أخذ فيما جىن على ماهلا من قبل أاا هي مل يكن  :قال
هلا فيما جىن على ماهلا إال األرش أو تركه وهلا فيما بيع من ماهلا أن ترده بعينه وإن فات فلها عليه قيمته وال 

نه إن كان أكثر من مثنه ألنه مل يكن هلا إجازة بيعه والفضل عن مثنه ملبتاعه البيع الذي يكون هلا أن متلك مث
ولو أصدقها خنال أو شجرا فلم يدفعه إليها حىت أمثرت يف يدياه   :قال .ال جيوز ألنه ضامن له بالقيمة

مر بالصقر وأخذه فجعل الثمر يف قوارير جعل عليه صقرا من صقر خنلها أو جعله يف قرب كان هلا أخذ الث
حمشوا وله نزعه من القوارير والقرب ألاا له إن كان نزعه ال يضر بالثمر فإن كان إذا نزع من القرب فسد 
ومل يكن سقي بشيء عمل به كان هلا أن تأخذه وتنزع عنه قربه وتأخذ منه ما نقصه ألنه أفساده إال أن  

وإن كان ربب الثمرة برب من عنده  .صفتيتطوع بتركها وهكذا كل مثرة رببها أو حشاها على ما و
كان هلا أن تأخذ الثمرة وتنزع عنها الرب إن كان ذلك ال يضر هبا وال ينقصها شيئا وإن كاان ينقصاها   



 .شيئا نزعت عنها الرب وأخذت قيمة ما نقصها بالغة ما بلغت وأجرة نزعها من الرب ألنه املتعدي فيه

يف يديه من حريق أو جراد أو غريه فهو ضامن له إن كان لاه  وكل ما أصيبت به الثمرة  :قال الشافعي
 مثل فمثله وإن مل يكن له مثل فمثل قيمته وإن بقي منه شيء 
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فقيمة ما نقصه وهو كالغاصب فيما ال يضمن ال خيالف حاله حاله يف شيء إال يف شيء واحد يعذر فيه   

ولو كان أصدقها جارية فأصاهبا فولدت له مث طلقهاا   .ذلك بالشبهة إن كان ممن جيهل أو تأول فأخطأ
كنت أراها ال متلك إال نصفها حىت تدخل فأصبتها وأنا أرى أن يل نصفها قوم الولد  :قبل الدخول وقال

عليه يوم يسقط ويلحق نسبه وكان هلا مهر مثل اجلارية وإن شاءت أن تسترق اجلارية فهي هلا وإن شاءت 
ما كانت قيمتها يوم أصدقها أو يوم أحبلها وكانت اجلارية له وال تكون أم ولد بذلك أخذت قيمتها أكثر 

وإاما جعلت هلا اخليار ألن الوالدة تغريها عن حاهلاا ياوم    .الولد وال تكون أم ولد له إال بوطء صحيح
ا أو ولو أصدقها أرضا فدفعها إليهاا فزرعتاها أو أزرعتاه    :قال الشافعي .أصدقها إياها قبل أن تلد

وضعت فيها حبابا مث طلقها قبل أن يدخل هبا وفيها زرع قائم رجع عليها بنصف قيمة األرض ال أجعال  
حقه يف األرض مستأخرا وهو حال وال أجعل عليه أن ينتظر األرض حىت تفرأ مث يأخذ نصفها ألااا إن  

لى ذلك مجيعا فيجوز ماا  كانت مشغولة يف ملكها فصار حقه يف قيمة مل يتحول يف غريها إال أن جيتمعا ع
اجتمعا عليه فيه وكذلك إن كانت حرثتها ومل تزرعها ولو كانت غرستها أو بنت فيها كان له قيمتها يوم 

ولو كانت زرعتها وحصدهتا مث طلقها وهي حمصودة فله نصاف هاذه    :قال الشافعي .دفعها إليها
ها زائدة إال أن تشاء هي فال يكاون لاه   األرض إال أن يكون الزرع فيها زائدا هلا فال يكون له أن يأخذ

وإن كان الزرع نقصها فله نصف قيمتها وال يكون عليه أن يأخذها ناقصة إال أن يشااء هاو    .غريها
  .أخذها فإذا شاء هو أخذها وهي ناقصة مل يكن هلا منعه من نصفها

  
 ID ' '   تساعة   عليهاا ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم

  :وقال تعاىل (عشر
  



 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 از حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جبو (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :اىلكقوله اهلل تع  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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 املهر والبيع  

ولو نكحها بألف على أن تعطيه عبدا يسوى ألفا فدفعت إليه ودفع إليها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أحدمها أن املهر املسمى كالبيع فال خيتلف يف هذا املوضع  :ها قبل أن يدخل هبا ففيها قوالناأللف مث طلق

ألنه جيوز يف شرطه مسمى ما جيوز يف البيع ويرد فيه ما يرد يف البيع فبهذا أجزنا أن  :ومن قال هذا قال
ق بالطالق فقد ينتقض يف يكون مع النكاح مبيعا غريه ومل نرده ألنه ميلك كله فإن انتقض امللك يف الصدا

وهذا جاائز النفسااخ    :البيع بالشفعة مث ال امنع ما فيه الشفعة أن يكون كالبيوع فيما سوى هذا قال
أنه ال يكون مع الصداق بيع وإذا  :والثاين .صداقها وال نرده إىل صداق مثلها وهو على ما تراضيا عليه

رد البيع إن كان قائما وإذا كان مستهلكا فقيمته وباه  وقع مثل هذا أثبتنا النكاح وكان هلا صداق مثلها و



وأصل معرفة هذا أن تعرف قيمة العبد الذي ملكته هي زوجها مع متليكها إيااه   :قال .يقول الشافعي
عقد نكاحها فإن كان قيمة العبد ألفا وصداق مثلها ألفا فأقسم املهر وهو ألف على قيمة العباد وعلاى   

يعا خبمسمائة ويكون صداقها مخسمائة فينفذ العبد مبيعا خبمسمائة فإن قابض  صداق مثلها فيكون العبد مب
العبد ودفع إليها األلف مث طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها من الصداق مبائتني ومخسني وذلك نصف ما 

ولو مات العبد يف يدها قبل أن يقبضه انتقض فيه البيع ورجع عليها بقيمة مخسامائة وكاان    .أصدقها
فإن طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها من الصداق مبائتني ومخسني وإن مل يكن دفاع   .اقي صداقهاالب

الصداق دفع إليها مائتني ومخسني وإن مل ميت العبد ولكنه دخله العيب كان له اخليار يف أخذه معيبا جبميع 
لف درهم كانت املساألة  ولو كان أصدقها عبدا بعينه على أن زادته أ :قال .الثمن أو نقض البيع فيه

األوىل ينظر فإن كانت قيمة العبد ألفا ومهر مثلها ألفا وزيادهتا إياه ألفا فلها نصف العبد بالصداق ونصفه 
اآلخر باأللف فإن طلقها قبل الدخول هبا رجع عليها ربع العبد وكان هلا ثالثة أرباعه نصفه باأللف وربعه 

اما منعين أن أنقض البيع كله إذا انتقض بعضه بالطالق أين إ :ومن أجاز هذا قال :قال .بنصف املهر
جعلت ما أعطاها مقسوما على الصداق والبيع فما أصاب الصداق ونصاف الصاداق كاملساتهلك ألن    
النكاح ال يرد كما ترد البيوع فلم يكن يل أن أرد البيع كله وبعضه مستهلك إاما أرد البيع كله إذا كاان  

ا ذهب بعضه مل أرد الباقي منه حبال فأكون قد نقضت البيعاة ورددت بعضاها دون   املبيع قائما بعينه فإذ
 ولو تزوجها بعبد بعينه وألف درهم على أن تعطيه عبدا بعينه  :قال .بعض
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ومائة دينار وتقابضا قبل أن يتفرقا كان النكاح جائزا وينظر إىل قيمة العبد الذي تزوجها عليه مع األلف   
فإن كان  .إن كان ألفا فالصداق ألفان فيقسم األلفان على مهر مثلها والعبد الذي أعطته واملائة الدينارف

صداق مثلها ألفا وقيمة العبد الذي أعطته ألفا وقيمة املائة الدينار ألفني فالعبد الذي أعطته مبيع خبمسامائة  
 العبد الذي أصدقها والدراهم األلف ميلاك  واملائة الدينار مبيعة بألف وصداقها مخسمائة ألن ذلك كله يف

بكل شيء فما أعطته من عقدهتا والعبد واملائة الدينار بقدر قيمته من العبد واأللف فإن طلقها قبل أن يدخل 
هبا سلمت له املائة والعبد ورجع عليها مبائتني ومخسني يف كل ما أعطاها من العبد حبصته ومان األلاف   

ف اليت أعطاها مائة ومخسة وعشرين ومن العبد قيمة مائة ومخسة وعشرين وذلك حبصتها فيكون له من األل



وإن كانا مل يتقابضا قبل أن يتفرقا فسد الصداق ألن فيه صرفا مستأخرا وما كان فياه صارف مل    .مثنه
ولو أصدقها ألفا على أن ردت إلياه ألفاا أو    :قال .يصلح أن يتفرقا حىت يتقابضا وهلا صداق مثلها

ة كان النكاح ثابتا والصداق باطال وهلا مهر مثلها ال جتوز الدراهم بالدراهم إال معلوماة وماثال   مخسمائ
وأقل ما يف هذا أن اخلمسمائة وقعت من األلف مبا ال يعرف عند عقد البيع أال ترى أن مهر مثلها  .مبثل

ولو كان مهر مثلها  .ةيكون ألفا فتكون اخلمسمائة بثلث األلف ويكون مائة فتكون اخلمسمائة بتسعمائ
مخسمائة مل جيز من قبل أن الصفقة وقعت وال يدرى كم حصة الدراهم اليت أعطته من الدراهم اليت أعطاها 
وال يصلح فيهما حىت يفرق فيه عقد الصرف من عقد البيع فتكون الدراهم بدراهم مثلاها وزناا باوزن    

راهم فكانت نقدا يتقابضان قبل أن يتفرقا فال وإذا كانت الدنانري بد :ويكون الصداق معلوما غريها قال
ولو تزوجها على ثياب تسوى ألفاا   :بأس بذلك ألنه ال بأس بالفضل يف بعضها على بعض يدا بيد قال

على أن زادته ألفا وكان صداق مثلها ألفا فكان نصف الثياب بيعا هلا باأللف ونصفها صداقها فإن طلقها 
هذا كله  :قال الربيع .ثياب نصفها بالبيع ونصف النصف بنصف املهرقبل الدخول فلها ثالثة أرباع ال

ولو طلقها قبل الدخول ومل يكن دفع الثياب إليها  :قال .متروك ألن الشافعي رجع عنه إىل قول آخر
حىت هلكت يف يديه ورد عليها األلف اليت قبض منها إن كان قبضها وإن مل يكن قبضها مل يدفع إليه منها 

د هلك ما اشترت منه قبل قبضه فال يلزمها مثنه وأعطاها نصف مهر مثلها من قيماة الثيااب   شيء ألنه ق
ولو تزوجها علاى   :قال .وذلك ربع قيمة الثياب مائتان ومخسون درمها فعلى هذا الباب كله وقياسه

 أبيها وأبوها يسوى ألفا أو على ابنها وابنها 
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لفا ومهر مثلها ألف فدفع إليها أباها أو مل يدفعه فسواء والنكاح ثابت واملهار  يسوى ألفا على أن زادته أ  

جائز وأبوها ساعة ملكته حر ألن ملكها إياه ساعة ملك عقدة نكاحها وكذلك ابنها إن كان هو الصداق 
صاف  ويلزمها أن تعطيه األلف اليت زادته فإن طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها مبائتني ومخسني وذلك ن

صداقها ألن أباها كان بيع خبمسمائة فسلم هلا حني عتق فصار صداقها مخسمائة فرجع عليها بنصفها وهو 
املتبايعان  :فأراك أنزلت صدقات النكاح منزلة البيوع وأنت تقول :فإن قال قائل .مائتان ومخسون

 :فإن قال قائل .ال :قيل .باخليار ما مل يتفرقا فيكون املرأة والرجل باخليار يف الصداق ما مل يتفرقا



إذا كاان   :إنا ملا جعلنا ومل خيالفنا أحد علمناه النكاح كالبيوع املستهلكة فقلنا :فما فرق بينهما قيل
الصداق جمهوال فللمرأة مهر مثلها وال يرد النكاح كما قلنا يف البيع بالشيء اجملهول يهلك يف يدي املشتري 

ه فيه قيمته حكمنا يف النكاح إذا كان حكمه ال يرد عقده أنه كبيع قاد  ويف البيع املعلوم فيه اخليار لصاحب
أال ترى لو أن رجال اشترى من رجل عبدا على أنه باخليار يومه أو ساعته فمات  .استهلك يف يد مشتريه

قبل مضي وقت اخليار لزمه بالثمن ألنه ليس مث عني ترد والنكاح ليس بعني وال يكون للمتناكحني خيار ملا 
ولو تزوج الرجل املرأة فأصدقها ألفا وردت عليه مخسمائة درهام فالنكااح ثابات     :قال .صفتو

والصداق باطل وهلا مهر مثلها تقابضا قبل أن يتفرقا أو مل يتقابضا ألن حصة اخلمسمائة درهم من األلاف  
فا كاان  وهكذا لو تزوجها بألف على أن ردت عليه أل .جمهولة ألاا مقسومة على ألف وصداق مثلها

الصداق باطال وهي مثل املسألة قبلها وزيادة أاا لو كانت ألفا بألف وزيادة كان الربا يف الزيادة أو النكاح 
وهكذا لو نكحها مبائة أردب حنطاة   .بال حصة من املهر فيكون هلا صداق مثلها ويبطل البيع يف األلف

شيء أصدقها إياه وردت عليه شايئا   وهكذا كل .على أن ردت عليه مائة أردب حنطة أو أقل أو أكثر
منه مما يف الفضل يف بعضه على بعض الربا مل جيز فال جيوز من هذا شيء حىت يسمي حصة مهرهاا مماا   
أصدقها وحصة ما أخذ منها فإذا أصدقها ألفا على أن حصة مهرها مخسامائة وردت علياه مخسامائة    

ومن قال هذا  .أن هذا جائز :قوالن أحدمهاخبمسمائة وكان هذا فيما يف بعضه على بعض الربا ففيها 
لو أصدق امرأتني ألفا كان النكاح ثابتا وقسمت األلف بينهما على مهور مثلهما فكان لكل  :القول قال

واحدة منهما فيها بقدر مهر مثلها كان مهر مثل إحدامها ألف ومهر األخرى ألفان فيكون لصاحبة األلف 
 األلف ولو ثلث األلف ولصاحبة األلفني ثلثا 
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أصدقها أباها عتق ساعة عقد عليها عقد النكاح ومل حيتج إىل أن يتفرقا كما حيتاج إليه يف البياع وياتم     

متلكها الصداق بالعقد وإن كان به عيب ينقصه عشر قيمته رجعت عليه بعشر مهر مثلها ولو طلقها قبل أن 
م قبضته منه وكذا لو مات أبوها رجع بنصف قيمته يوم قبضاته  يدخل هبا رجع عليها بنصف قيمة أبيها يو

وكذلك لو أفلست وأصدقها أباها وهي مفلسة مث طلقها مل يكن له نصفه وال للغراء  .منه وال يرد عتقه
  .منه شيء ألنه يعتق ساعة يتم ملكه بالعقد



ال يثبت هلا عليه ملك وكان هلا  ولو أصدقها أباها وهي حمجورة كان النكاح ثابتا وصداق أبيها باطال ألنه 
وكذلك لو كانت حمجورة فأمهرها أمها بأمر أبيها وهو وليها أو ويل هلا غريه ألنه ليس  .عليه مهر مثلها

ولو كانات   :قال .ألبيها وال لويل غريه أن يعتق عنها وال يشتري هلا ما يعتق عليها من ولد وال والد
أو ألفان مث طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها بنصف قيمة أبيهاا  غري حمجورة فأصدقها أباها وقيمته ألف 
ولو أصدقها أباها وهو يسوى ألفا على أن تعطيه أبااه وهاو    .وهي مخسمائة ومخسمائة نصف األلف

يسوى ألفا وصداق مثلها ألف فأبوه بيع له بصداق مثلها وبأبيها ونصف أبيها هلا بالصداق ونصفه بأبياه  
وإن طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها بربع قيمة أبيها وذلك مائتان ومخسون وهو  .فيعتق أبوامها معا

ولو أصدقها عبدا يسوى ألفا وصداق مثلها ألف على أن زادته عبدا  :قال .نصف حصة صداق مثلها
يرده بنصف عبده الذي أعطاها  :أحدمها :يسوى ألفا فوجد بالعبد الذي أعطته عيبا كان فيها قوالن

مبيع بنصفه وكان هلا نصف العبد الذي أعطاها فإن طلقها رجع عليها بربع العبد الذي أصدقها وهاو  ألنه 
أنه إذا جاز أن يكون بيعاا أو   :والقول الثاين .نصف صداقه إياها وكان هلا ربعه ألنه نصف صداقها

أو بأن يستحق أو بأن  نكاحا أو بيعا أو إجارة مل جيز لو انتقص امللك يف العبد الذي أصدقها بعيب يرد به
يطلقها فيكون له بعضه إال أن تنتقض الصفقة كلها فترد عليه ما أخذت منه ويرد عليها ما أخاذ مناها   
ويكون هلا مهر مثلها كما لو اشترى رجل عبدين فاستحق أحدمها انتقض البيع يف الثاين أو وجد بأحدمها 

أنه ال  :والقول الثاين .يرد أن حيبس العبد على العيبعيبا فأىب إال أن يرد انتقض البيع يف الثاين إذا مل 
جيوز أن يعقد الرجل نكاحا بصداق على أن تعطيه املرأة شيئا قل وال كثر من بيع وال كراء وال إجارة وال 
براءة من شيء كان هلا عليه من قبل أنه إذا أصدقها ألفني ومهر مثلها ألف فأعطته عبدا يساوى ألفاا مث   

 دخل هبا انتقض نصف حصة مهر مثلها وثبت نصفها فإن جعلت البيع منها طلقها قبل أن ي
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نقضت نصفه ومل أجد شيئا مجعته صفقة ينتقض إال معا وال جيوز إال معا فإن جعلته ينتقض كلاه فقاد     

انتقض بغري عيب وال انتقاض بنصف حصة عقدة النكاح فدخله ما وصفت أوىل من أن يناتقض بعاض   
صفقة دون بعض وإن مل أجعله ينتقض حبال فقد أجزت بيعا معه بغري ملك قد انتقص بعضه ووقع البياع  ال

فاإن قاال    .عليه حبصة من الثمن غري معلومة ألن مهر مثلها ليس مبعلوم حىت يسأل عنه ويعترب بغريها



ة يف أحادمها  يرقان فيسترقان معا وتنتقض الصفق :نعم :قد جتمع الصفقة بيع عبدين معا قيل :قائل
 .وهبذا يأخذ الشافعي وبه أخذنا :فتنتقض يف اآلخر حني مل يتم البيع وليس هكذا النكاح قال الربيع

ومن قال هذا القول مل جيز أن ينكح الرجل امرأتني بألف وال يبني كم لكل واحدة مناهما مان    :قال
ثلها إن مات أو دخل هبا األلف وأثبت النكاح يف كل ما وصفت وأجعل لكل منكوحة على هذا صداق م

وكذلك ال جييز أن ينكح الرجل املرأة بألف علاى أن   .ونصف صداق مثلها إن طلقها قبل أن يدخل هبا
تربئه من شيء كان هلا عليه قبل النكاح وال ينكحها باأللف على أن تعمل له عمال وال ينكحها بااأللف  

ة النكاح من حصة اإلجارة ونكاح وبراءة ال على أن يعمل هلا عمال ألن هذا نكاح وإجارة ال تعرف حص
وباه يقاول    :فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه قال الربياع  .تعرف حصة النكاح من حصة الرباءة

وإذا أصدقت املرأة العبد أو األمة فكاتبتاهما أو أعتقتاهما أو وهبتاهما أو     :قال الشافعي .الشافعي
ت قبل أن يدخل هبا مل ترد من ذلك شيئا إذا طلقها الازوج  باعتهما أو دبرهتما أو خرجا من ملكها مث طلق

قبل أن يدخل هبا ويرجع عليها بنصف قيمة أي ذلك أصدقها يوم دفعه إليها ولو دبرت العباد أو األماة   
فرجعت يف التدبري مث طلقها والعبد حباله رجع يف نصفه وإن طلقها قبل أن ترجع يف التدبري مل جيارب علاى   

تدبري ألن نصف املهر صار له والعبد أو اجلارية حمول دونه بالتدبري ال جيرب مالكه علاى  أخذه وإن نقضت ال
نقض التدبري فلما مل يكن جيرب عليه كان حقه مكانه يف نصف فال يتحول إىل عبد قد كان يف مثن مبشيئتها 

  .انقض التدبري :إذا مل تكن مشيئته يف أن يأخذ العبد أو األمة ويقال له

التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أناه   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :لربيع قالأخربنا ا 
 :تفويض يف النكاح أن يتزوج الرجل املرأة الثيب املالكة ألمرها برضاها وال يسمي مهرا أو يقول هلاا 

حىت طلقها فال متعة أتزوجك على غري مهر فالنكاح يف هذا ثابت فإن أصاهبا فلها مهر مثلها وإن مل يصبها 
 أتزوجك ولك علي مائة  :وكذلك أن يقول .وال نصف مهر هلا
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دينار مهر فيكون هذا تفويضا وأكثر من التفويض وال يلزمه املائة فإن أخذهتا منه كان عليها ردها بكال    

هلل عليه وسالم أناه   وإن مات قبل أن يسمي هلا مهرا أو ماتت فسواء وقد روي عن النيب صلى ا .حال
قضى يف بروع بنت واشق ونكحت بغري مهر فمات زوجها فقضى هلا مبهر نسائها وقضى هلا باملرياث فإن 



كان ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو أوىل األمور بنا وال حجة يف قول أحد دون النيب صالى اهلل  
عة اهلل بالتسليم له وإن كان ال يثبت عن الانيب  عليه وسلم وإن كثروا وال يف قياس فال شيء يف قوله إال طا

صلى اهلل عليه وسلم مل يكن ألحد أن يثبت عنه ما مل يثبت ومل أحفظه بعد من وجه يثبت مثله وهو مارة  
يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع ال يسمى وإن مل يثبت فإذا مات 

ملرياث إن ماتت وهلا منه املرياث إن مات وال متعة هلا يف املوت ألاا غاري  أو ماتت فال مهر هلا وله منها ا
وإن كان عقد عليها عقدة النكاح مبهر مسمى أو بغري مهار   :قال .مطلقة وإاما جعلت املتعة للمطلقة

  .فسمى هلا مهرا فرضيته أو رفعته إىل السلطان ففرض هلا مهرا فهو هلا وهلا املرياث

مسعت ابن عباس يساأل   :مسعت عطاء يقول :ربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قالأخ :قال الشافعي 
أخربنا مالك عن نافع أن  .هلا الصداق واملرياث :عن املرأة ميوت عنها زوجها وقد فرض صداقها قال

ابنة عبيد اهلل بن عمر وأمها ابنة زيد بن اخلطاب وكانت حتت ابن لعبد اهلل بن عمر فمات ومل يدخل هباا  
ليس هلا صداق ولو كاان هلاا صاداق مل     : يسم هلا صداقا فابتغت أمها صداقها فقال هلا ابن عمرومل

 .امنعكموه ومل نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن ال صداق هلا وهلا املرياث

 :يفرض فقالسألت عبد خري عن رجل فوض إليه فمات ومل  :أخربنا سفيان عن عطاء بن السائب قال

ال أدري ال نشك أنه مان   :قال سفيان :قال الشافعي .ليس هلا إال املرياث وال نشك أنه قول علي
ويف النكاح وجه آخر قد يادخل يف   :قال الشافعي .قول علي أم من قول عطاء أم من قول عبد خري

 :املارأة للرجال  اسم التفويض وليس بالتفويض املعروف نفسه وهو خمالف للباب قبله وذلك أن تقول 

أتزوجك على أن تفرض يل ما شئت أو ما شئت أنا أو ما حكمت أنت أو ما حكمت أنا أو ما شاء فالن 
أو ما رضي أو ما حكم فالن لرجل آخر فهذا كله وقع بشرط صداق ولكنه شرط جمهول فهو كالصداق 

يتة واخلمر ال حيل ملكه وال حيال  الفاسد مثل الثمرة اليت مل يبد صالحها على أن تترك إىل أن تبلغ ومثل امل
 وإن طلقها  .بيعه يف حاله تلك أو على األبد فلها يف هذا كله مهر مثلها
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قبل أن يدخل هبا فلها نصف مهر مثلها وال متعة هلا يف قول من ذهب إىل أن ال متعة لليت فرض هلاا إذا    

وإذا كان الصداق تسمية  :قال الشافعي .ة لكل مطلقةطلقت قبل متس وهلا املتعة يف قول من قال املتع



بوجه ال جيوز إىل أجل أو أجل أو غري أجل أو يذكر فيه شيء فهو صداق فاسد هلا فيه مهر مثلها ونصافه  
ولو أصدقها بيتا أو خادما مل يصفه ومل تعرفه بعينه كان هلا صاداقا مثلاها ال    .إن طلقت قبل الدخول

أال ترى لو أن رجال باع بيتا غري موصوف أو خادما غاري   .ا تلزم به البيوعيكون الصداق الزما إال مب
أصدقتك خادماا باأربعني    :وهكذا لو قال .موصوف وال يرى واحدا منهما وال يعرفه بعينه مل جيز

 دينارا مل جيز ألن اخلادم بأربعني دينارا قد يكون صبيا وكبريا وأسود وأمحر فال جيوز يف الصداق إال ما جاز
 .أصدقتك خادما مخاسيا من جنس كذا أو صفة كذا جاز كما جيوز يف البيوع :ولو قال .يف البيوع

هذا عبدي أصدقتكه فنكحته على هذا  :ولو أصدقها دارا ال ميلكها أو عبدا ال ميلكه أو حرا فقال :قال
ا مهر مثلها وال يكون هلا مث علم أن الدار والعبد مل يكونا يف ملكه يوم عقد عليها فعقدة النكاح جائزة وهل

ولو ملكهما بعد فأعطاها إيامها مل يكونا هلا إال بتجديد بيع فيهماا ألن العقادة    .قيمة العبد وال الدار
ولو ملكهماا بعاد البياع أو     .انعقدت وهو ال ميلكهما كما لو انعقدت عليهما عقدة بيع مل جيز البيع

حيدث فيهما بيعا وااما جعلت هلا مهر مثلها ألن النكاح ال سلمهما مالكهما للبائع بذلك الثمن مل جيز حىت 
وسيد األمة يف تزويج الرجل بغري مهر مثل  :قال .يرد كما ال ترد البيوع الفائتة النكاح كالبيوع الفائتة

املرأة البالغ يف نفسها إذا زوجها بغري أن يسمي مهرا أو زوجها على أن ال مهر هلا فطلقها الازوج قبال   
وإذا تزوج األمة سيدها وأذنت احلرة  .لها املتعة وليس هلا نصف املهر فإن مسها فلها مهر مثلهااملسيس ف

يف نفسها بال مهر مث أرادت احلرة وأراد سيد األمة أن يفرض الزوج هلا مهرا فرض هلا املهر وإن قامت عليه 
لها فليس هلا إال املتاع ال جيب هلا قبل أن يطلقها فطلبته فطلقها قبل يفرض هلا أو حيكم عليه احلاكم مبهر مث

نصف املهر إال أن يفرض احلاكم أو بأن يفرضه هو هلا بعد علمها صداق مثلها فترضى كما وقع عليه العقد 
وإن نكحها بغري مهر ففرض هلا مهرا فلم ترضه حىت فارقها كانت هلا  :قال الشافعي .فيلزمهما مجيعا

حىت جيتمعا على الرضا فإذا اجتمعا على الرضا به لزم كل واحد منهما املتعة ومل يكن هلا مما فرض هلا شيء 
ومل يكن لواحد منهما نقض شيء منه كما ال يكون لواحد منهما نقض ما وقعت عليه العقدة من املهر إال 

 باجتماعهما على 
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حبال حىت يعلما كم مهر مثلاها  نقضها أو يطلق قبل املسيس فينتقض نصف املهر وال يلزمها ما فرض هلا   
ألن هلا مهر مثلها بالعقد ما مل ينتقض بطالق فإذا فرض ومها ال يعلمان مهر مثلها كان هو كاملشتري وهي 

وليس أبو اجلارية الصغرية وال الكبرية البكر كسيد  :قال الشافعي .كالبائع ما مل يعلم أو يعلم أحد ما
فما فرق بينهما فهو يزوجهما معا باال   :فإن قيل .بغري مهر األمة يف أن يضع من مهرها وال يزوجها

ما ميلك من اجلارية من املهر فلنفسه ميلكه ال هلا فأمره جيوز يف ملك نفسه وما ملك البنته  :رضامها قيل
من مهرها فلها ميلكه ال لنفسه ومهرها مال من ماهلا فكما ال جيوز له أن يهب ماهلا فكذلك ال جيوز له أن 

وإذا زوجها أبوها ومل  .داقها وال يزوجها بغري صداق كما ال جيوز له إتالف ما سواه من ماهلايهب ص
أزوجكها على أن ال مهر عليك فالنكاح ثابت هلا وهلا على الزوج مهار   :يسم هلا مهرا أو قال لزوجها

لزوج صاداقها يف  مثلها ال يرجع به على األب فإن ضمن له األب الرباءة من مهرها ومساه فللزوجة على ا
وإن طلقها فلها عليه نصف مهر مثلها وال يرجع به الزوج على  .ماله عاش أو مات أو عاشت أو ماتت

  .األب ألنه مل يضمن له يف ماله شيئا فيلزمه ضمانه إاما ضمن له أن يبطل عنه حقا لغريه

و مل يرض بالنكاح إال بغري وكيف جعلت عليه مهر مثل الصبية إاما زوجه إياها أبوها وه :فإن قال قائل 
أرأيت إن كانت املرأة الثيب املالك ألمرها اليت لو وهبت ماهلا جاز تنكح الرجل على أن ال  :مهر قيل له

مهر هلا مث تسأل املهر فأفرض هلا مهر مثلها وال أبطل النكاح كما أبطل البيع وال أجعل للزوج اخليار باأن  
ينبغي أن أقول يف الصبية فإن قال هكذا ألاما منكوحتاان   طلبت الصداق وقد نكحت بال صداق وكيف

وأكثر ما يف الصبية أن جيوز أمر أبيها عليها يف مهرها كما جيوز أمر الكبرية يف نفسها يف مهرها فإذا مل يربأ 
زوج الكبرية من املهر بأن مل يرض أن ينكحها إال بال مهر ونكحته على ذلك فلزمه املهر ومل نفسخ النكاح 

نعم ولكن مل جعلات   :فإن قال .ولو أصاهبا كان هلا املهر كله فهكذا الصبية .مل جنعل له اخليارو
على زوج الصبية يطلقها نصف مهر مثلها وأنت ال جتعل على زوج الكبرية إذا نكحها بال مهر فطلقها قبل 

ت من أن النكاح ثابت ملا وصف :أن تطلب الفرض أو يفرض أو تصاب إال املتعة قيل له إن شاء اهلل تعاىل
مبهر إال على من أجاز أمره من النساء يف ماله فريضى أن ال يكون له مهر فطلق قبل أن يفرض هلاا مهارا   
فكان هلن املتعة ألان عفون عن املهر حىت طلقن كما لو عفون عنه وقد فرض جاز عفوهن لقول اهلل عاز  

 إال أن يعفون  والصغرية مل تعف عن مهر ولو   :وجل
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عفت مل جيز عفوها وإاما عفا عنها أبوها الذي ال عفو له يف ماهلا فألزمنا الزوج نصف مهر مثلها بالطالق   

وألن الزوج مل يرض بصداق إال أن يربأ منه فكان كمن مساى   .وفرقنا بينهما الفتراق حاهلما يف ماهلما
هلا الصداق الذي مسى وعفو األب بعاد وجاوب    صداقا فاسدا ولو كان مسى هلا صداقا فعفاه األب كان

أخربنا عبد الوهااب   .وهكذا احملجورة إذا زوجت بال مهر ال ختالف الصبية يف شيء .الصداق باطل
فجااءت املارأة    .عن أيوب عن ابن سريين أن رجال زوج ابنته على أربعة آالف وترك لزوجها ألفاا 

جتوز صدقتك ومعروفك وهي أحاق باثمن    :شريحوزوجها وأبوها ثالثتهم خيتصمون إىل شريح فقال 
وسواء يف هذا البكر والثيب ألن ذلك ملك للبنت دون األب وال حق لألب فيه  :قال الشافعي .رقبتها

جتوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما ال جيوز لك  :وقول شريح
  .فهي أحق بثمن رقبتها يعين صداقها

  
  املهر الفاسد 
واآلخر املهر الاذي جياب    .أحدمها العقدة :يف عقد النكاح شيئان :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

بالعقد فال يفسد العقد إال مبا وصفنا العقد يفسد به من أن يعقد منهيا عنه وليس املهر من إفساد العقد وال 
لعقد منهيا عنه مل يصح أن أال ترى أن عقد النكاح بغري مهر مسمى صحيح فإذا كان ا .إصالحه بسبيل

أو ال ترى أن عقد النكاح يكون بال مهر فيثبت النكاح وال يفسد بأن مل يكن  .يكون عقد مبهر صحيح
وهذا املوضع الذي خيالف فيه النكاح البياع ألن   :مهر ويكون للمرأة إذا وطئت مهر مثلها قال الشافعي

عتك حبكمك فال يكون بيعاا وهاذا يف النكااح    قد ب :البيع إذا وقع بغري مثن مل جيب وذلك أن يقول
من أين أجزت هذا يف النكاح ورددته يف البيوع وأنت حتكم يف عامة النكاح  :فإن قال قائل .صحيح

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء  إىل  ومتعوهن  وقال تبارك   :قال اهلل عز وجل :أحكام البيوع قيل
ن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  فأعلم اهلل تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوه  :وتعاىل

يف املفروض هلا أن الطالق يقع عليها كما أعلم يف اليت مل يفرض هلا أن الطالق يقع عليها والطالق ال يقع 
ومل أعلم خمالفا مضاى وال أدركتاه يف أن    :إال على زوجة والزوجة ال تكون إال ونكاحها ثابت قال



مل يسم مهرا وأن هلا إن طلقت وقد نكحت ومل يسم مهرا املتعة وإن أصيبت فلها مهار   النكاح يثبت وإن
 مثلها فلما كان هذا كما وصفت مل جيز أبدا أن يفسد النكاح من جهة املهر 
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فإذا نكحها مبهر جمهول أو مهر حرام البيع يف حاله اليت نكحها فيها أو حرام بكال حاال    .حبال أبدا  

فذلك كله سواء وعقد النكاح ثابت واملهر باطل فلها مهر مثلها إن طلقها قبل أن يدخل هبا ألااا   :قال
مست مهرا وإن مل جيز بأنه معلوم حالل ومل حيل ألاا مل ترد نكاحه بال مهر وذلك مثل أن ينكح بثمرة مل 

مرة لصاحبها ألن بيعها يف هاذه  يبد صالحها على أن يدعها إىل أن تبلغ فيكون هلا مهر مثلها وتكون الث
ولو نكحت هبا على أن تقطعها حينئذ كان النكاح جائزا فإن تركها حىت  .احلال ال حيل على هذا الشرط

 .يبدو صالحها فهي هلا وهو متطوع ومىت قام عليها بقطعها فعليها أن تقطعها يف أي حال قام عليها فيها

ت واملهر باطل وهلا مهر مثلها وكذلك إن نكحته حبكمها ولو نكحها خبمر أو خنزير فالنكاح ثاب :قال
أو حكمه فلها مهر مثلها وإن حكمت حكما أو حكمه فرضيا به فلهما ما تراضيا عليه وإاما يكون هلما ما 
تراضيا عليه بعد ما يعرفان مهر مثلها وال جيوز ما تراضيا عليه أبدا إال بعد ما يعرفان مهر مثلها ولو فرض 

ا على غريه أو مل يفرض هلا فتراضيا فكما يكون ذلك هلما لو ابتدأ بالفرض هلا وال أقاول أبادا   هلا فتراضي
أخربناا   .احكمي ولكن أقول هلا مهر مثلها إال أن تشاءا أن تتراضيا فال أعرض لكما فيما تراضيتم عليه
 :ته قاال عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سريين أن األشعث بن قيس صحب رجال فرأى امرأته فأعجب

فتويف يف الطريق فخطبها األشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إال على حكمها فتزوجها علاى حكمهاا مث   
 :أحكم فالنا وفالنا رقيقني كانوا ألبيه من بالده فقال :احكمي فقالت :طلقها قبل أن حتكم فقال

 :هان قاال  ما  :يا أمري املؤمنني عجزت ثالث مرات فقال :احكمي غري هؤالء فأتى عمر فقال

 :مث تزوجتها على حكمها مث طلقتها قبل أن حتكم قال عمر :هذا ما ال متلك قال :عشقت امرأة قال

 .يعين عمر هلا مهر امرأة من املسلمني ويعين من نسائها واهلل تعاىل أعلم :امرأة من املسلمني قال الشافعي

شبه أن يكون الذي أراد عمر واهلل تعااىل  وما قلت أن هلا مهر امرأة من نسائها ما ال أعلم فيه اختالفا وي
أعلم ومىت قلت هلا مهر نسائها فإاما أعين أخواهتا وعماهتا وبنات أعمامها نساء عصبتها وليس أمهاا مان   
نسائها وأعين مهر نساء بلدها ألن مهور البلدان ختتلف وأعين مهر من هو يف مثل شباهبا وعقلها وأدهبا ألن 



يئة والعقل وأعين مهر من هو يف مثل يسرها ألن املهور ختتلف باليسر وأعين مهر املهور ختتلف بالشباب واهل
من هو يف مجاهلا ألن املهور ختتلف باجلمال وأعين مهر من هو يف صراحتها ألن املهور ختتلف بالصاراحة  

 واهلجنة وبكرا كانت أو 
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وإن كان من نسائها من تنكح بنقاد أو ديان أو    :قال .ثيبا ألن املهور ختتلف يف األبكار والثيب  

بعرض أو بنقد وعرض جعلت صداقها نقدا كله ألن احلكم بالقيمة ال يكون بدين ألنه ال يعرف قدر النقد 
فإن كانت ال نساء هلا فمهر أقرب النساء منها  .من الدين وإن الدين إاما يكون برضا من يكون له الدين

فإن املهور ختتلف بالنسب ولو كان نساؤها ينكحن إذا نكحن يف عشائرهن شبها هبا فيما وصفت والنسب 
خففن املهر وإذا نكحن يف الغرباء كانت مهورهن أكثر فرضت عليه املهر إن كان من عشريهتا كمهاور  

  .نسائها يف عشريهتا وإن كان غريبا كمهور الغرباء
  
 االختالف يف املهر  

ذا اختلف الرجل واملرأة يف املهر قبل الدخول أو بعده وقبل الطالق أو إ :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
بل  :نكحتك على عبد وقال :نكحتين على ألفني أو قال :نكحتك على ألف وقالت :بعده فقال

نكحتين على دار بعينها وال بينة بينهما حتالفا وأبدأ بالرجل يف اليمني فإن حلف أحلفت املرأة فإن حلفات  
مثلها فإن دخل هبا فلها مهر مثلها كامال وإن كان طلقها ومل يدخل هبا فلها نصف مهار   جعلت هلا مهر

وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر أو سيد األمة وهكذا إن اختلف ورثة املرأة وورثاة   .مثلها
عات  قد دف :ولو اختلف يف دفعه فقال :قال .الزوج بعد موهتما أو ورثة أحدمها واآلخر بعد موته

ما دفعت إيل شيئا أو اختلف أبو البكر الذي يلي ماهلا أو سايد األماة فقاال     :إليك صداقك وقالت
مل تدفعه فالقول قول املرأة وقول أيب البكر وسايد   :قد دفعت إليك صداق ابنتك قال األب :الزوج

و كانا حايني ولاو   وسواء دخل هبا الزوج أو مل يدخل هبا أو ماتت املرأة أو الرجل أ .األمة مع أمياام
إن عرف فلها الصداق الاذي   .ورثتهما يف ذلك ما هلما يف حياهتما وسواء عرف الصداق أو مل يعرف

يتصادقان عليه أو تقوم به بينة فإن مل يعرف ومل يتصادقا وال بينة تقوم حتالفا إن كانا حيني وورثتهما على 



ق من احلقوق فال يزول إال بإقرار الذي له احلق العلم إن كانا ميتني وكان هلا صداق مثلها ألن الصداق ح
ولو اختلفا فيه فأقامت  :قال .أو الذي إليه احلق من ويل البكر الصبية وسيد األمة مبا يربىء الزوج منه

املرأة البينة بأنه أصدقها ألفني وأقام الزوج البينة أنه أصدقها ألفا مل تكن واحدة من البينتني أوىل من األخرى 
ة املرأة تشهد بألفني وبينة الرجل تشهد له بألف قد ملك هبا العقد فال جيوز واهلل تعاىل أعلم عنادي  ألن بين

 فيها إال أن يتحالفا ويكون هلا مهر مثلها 
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فيكون هذا كتصادقهما على املبيع اهلالك واختالفهما يف الثمن أو القرعة فأيهما خرج سهمه حلف لقد   

وهلا صداق مثلها كان أكثار   .بعد الشهادة متضادة :قال الشافعي .حبق واخذ بيمينهشهد شهوده 
دفعت  :ولو تصادقا على الصداق أنه ألف فقال :قال .من ألفني أو أقل من ألف وبه يأخذ الشافعي

بال   :أعطيتنيها هدية وقال :إليها مخسمائة من صداقها فأقرت بذلك أو قامت عليها هبا بينة وقالت
 :قد أخذتيه مين بيعا بصداقك وقالت :وهكذا لو دفع إليها عبدا فقال .فالقول قوله مع ميينهصداق 

  .بل أخذته منك هبة فالقول قوله مع ميينه وحيلف على البيع وترد العبد إن كان حيا أو قيمته إن كان ميتا

ألف صاداق   :لتألف صداق وألف وديعة وقا :ولو تصادقا أن الصداق ألف فدفع إليها ألفني فقال 
وألف هدية فالقول قوله مع ميينه وله عندها ألف وديعة وإذا أقرت أن قد قبضت منه شيئا فقد أقرت مبال له 

وإذا نكح الصغرية أو الكبرية البكر الايت يلاي    :قال .وادعت ملكه بغري ما قال فالقول قوله يف ماله
وهكذا الثيب اليت يلي أبوها  .ءة له من الصداقأبومها بضعهما وماهلما فدفع إىل أبيهما صداقهما فهو برا

ماهلا وكذا إذا دفع صداقها إىل من يلي ماهلا من غري اآلباء فهو براءة له من الصداق وإذا دفاع ذلاك إىل   
األب البنته الثيب اليت تلي نفسها أو البكر الرشيدة البالغ اليت تلي ما هلا دون أبيها أو إىل أحد من األولياء 

ال فال براءة له من صداقها والصداق الزم حباله ويتبع من دفعه إليه بالصداق مبا دفاع إلياه وإذا   ال يلي امل
  .وكلت املرأة اليت تلي ماهلا رجال من كان يدفع صداقها إليه فدفعه إليه الزوج فهو بريء منه

  
 ID ' '   ا عن العارب  صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمه

 وال 



  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :عميتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله ن  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :زجوا  
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 الشرط يف النكاح  

وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب اليت تلي مال نفساها أو ال   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فلو نكحها بألف على أن ألبيها ألف فالنكاح ثابت وهلا مهر  .تليه فإذاا يف النكاح غري إذاا يف الصداق

مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفني من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد وجب يف أصال  
فإذا أعطاه األب فإاماا   .العقد ليس من العقد وال جيب بالعقد ما مل جيعله الزوج للمرأة فيكون صداقا هلا

فال يكون له أن يأخذ حبق غريه وليس هببة ولو كان هبة مل جتز إال مقبوضة وليس للمارأة  أعطاه حبق غريه 



ولو كانت البنت ثيبا أو بكرا بالغا فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفني على أن يعطي  .إال مهر مثلها
يت أمرت بدفعها إلياه  أباها أو أخاها منهما ألفا كان النكاح جائزا وكان هذا توكيال منها ألبيها باأللف ال

وكانت األلفان هلا وهلا اخليار يف أن تعطيها أباها وأخاها هبة هلما أو منعها هلما ألاا هبة تقبض أو وكالاة  
وإاما فرقت بني البكر والثيب إذا كانتا يليان أمواهلماا أو ال   .بقبض ألف فيكون هلا الرجعة يف الوكالة

أال ترى أن رجال لو باع من  .هلا ما صنعت يف ماهلا من توكيل وهبة يليااا أن اليت تلي ماهلا منهما جيوز
رجل عبدا بألف على أن يعطيه مخسمائة وآخر مخسمائة كان جائزا وكانت اخلمسمائة إحالة منه لآلخار  

ولو انعقدت  :قال .هبا أو وكالة والبكر الصغرية والثيب اليت ال تلي ماهلا ال جيوز هلا يف ماهلا ما صنعت
النكاح بأمر اليت تلي أمرها مبهر رضيته مث شرط هلا بعد عقدة النكاح شيئا كان له الرجوع فيه وكان  عقدة

الوفاء به أحسن لو رضيت ولو كان هذا يف اليت ال تلي ماهلا كان هكذا إال أنه إن كان نقص اليت ال تلاي  
ي ماهلا يف مهرها أو وضع منه كاان  ولو حاىب أبو اليت ال تل .ماهلا شيئا من مهر مثلها بلغ هبا مهر مثلها

على زوجها أن يلحقها مبهر مثلها وال يرجع به على األب وكان وضع األب من مهرها باطال كما يكون 
 .هبته ماهلا سوى املهر باطال وهكذا سائر األولياء وهكذا لو كانت تلي ماهلا فكان ما صنع بغري أمرها

أن هلا أن خترج مىت شاءت من منزله وعلى أن ال خترج مان   ولو نكح بكرا أو ثيبا بأمرها على ألف على
بلدها وعلى أن ال ينكح عليها وال يتسرى عليها أو أي شرط ما شرطته عليه مما كان له إذا انعقد النكاح 

وإن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها فلاها   .أن يفعله ومينعها منه فالنكاح جائز والشرط باطل
كان مل ينقصها من مهر مثلها بالشرط ومل يزدها على مهر مثلها لفساد عقد املهر بالشارط  مهر مثلها وإن 
 أال  .الذي دخل معه
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ترى لو أن رجال اشترى عبدا مبائة دينار وزق مخر فرضي رب العبد أن يأخذ املائة ويبطل الزق اخلمر مل   

ى ما ال جيوز فبطل ما ال جيوز وما جيوز وكان له قيمة العبد يكن ذلك له ألن الثمن انعقد على ما جيوز وعل
ولو أصدقها ألفا على أن ال ينفق عليها أو على أن ال يقسم هلا أو على أنه يف  .إن مات يف يدي املشتري

حل مما صنع هبا كان الشرط باطال وكان له إن كان صداق مثلها أقل من األلف أن يرجع عليهاا حاىت   
مثلها ألاا شرطت له ما ليس له فزادها مما طرح عن نفسه من حقها فأبطلات حصاة    يصريها إىل صداق



فلم ال جتيز عليه ما شرط هلا وعليها ما شرطت له  :الزيادة من مهرها ورددهتا إىل مهر مثلها فإن قال قائل
وباأن   رددت شرطهما إذ أبطال به ما جعل اهلل لكل واحد مث ما جعل النيب صلى اهلل عليه وسالم  :قيل

ما بال رجال يشرطون شروطا ليست يف كتاب اهلل تعاىل ما كان   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
من شرط ليس يف كتاب اهلل تعاىل فهو باطل ولو كان مائة شرط قضاء اهلل أحق وشرطه أوثق فإاما الاوالء  

هلل جل ثناؤه إذا كان يف كتاب ملن أعتق  فأبطل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كل شرط ليس يف كتاب ا
ما الشرط للرجل على املرأة واملرأة  :فإن قال قائل .اهلل أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالفه

إن شاء  :قيل له .على الرجل مما إبطاله بالشرط خالف لكتاب اهلل أو السنة أو أمر اجتمع الناس عليه
كح أربعا وما ملكت ميينه فإذا شرطت علياه أن ال يانكح وال   اهلل تعاىل أحل اهلل عز وجل للرجل أن ين

ال حيل للمارأة أن    :يتسرى حظرت عليه ما وسع اهلل تعاىل عليه وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فجعل له منعها ما يقرهبا إىل اهلل إذا مل يكن فرضا علايهم   .تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إال بإذنه  

ا و أوجب اهلل عز و جل له الفضيلة عليها ومل خيتلف أحد علمته يف أن له أن خيرجها من لعظيم حقه عليه
بلد إىل بلد ومينعها من اخلروج فإذا شرطت عليه أن ال مينعها من اخلروج وال خيرجها شرطت عليه إبطال 

لوا  فدل كتاب فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أن ال تعد  :قال اهلل تبارك وتعاىل .ماله عليها
اهلل تعاىل على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا شرط عليها أن ال ينفق عليها أبطل ما 
جعل هلا وأمر بعشرهتا باملعروف ومل يبح له ضرهبا إال حبال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شااء  

يأيت منها ما ليس له فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما يف وأن ال شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن 
إن   :فقد يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :فإن قال قائل .معناها وجعلنا هلا مهر مثلها

 أحق ما وفيتم 
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سلم إنه إاما يوىف به من الشروط ما استحللتم به الفروج  فهكذا نقول يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و  

من الشروط ما يبني أنه جائز ومل تدل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أنه غري جائز وقد ياروى  
عنه عليه الصالة والسالم  املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال  ومفسر حديثاه  

  .يدل على مجلته



  
 ما جاء يف عفو املهر  

وإن طلقتموهن من قبل أن متساوهن وقاد     :قال اهلل تبارك وتعاىل :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر 
فجعل اهلل تعاىل للمرأة فيما أوجب هلا من نصف املهر أن تعفاو   :قال الشافعي .فرضتم هلن فريضة  

ع وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو وذلك أن يتم هلا الصداق فيدفعه إن مل يكن دفعه كامال وال يرج
بنصفه إن كان دفعه وبني عندي يف اآلية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إاما يعفو من له ماا  
يعفوه فلما ذكر اهلل جل وعز عفوها مما ملكت من نصف املهر أشبه أن يكون ذكر عفوه ملا له من جانس  

وأن تعفوا أقرب   :وجل وحض اهلل تعاىل على العفو والفضل فقال عز .نصف املهر واهلل تعاىل أعلم
الذي بيده   :للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم  وبلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال

وأخربنا ابن أيب فديك أخربنا سعيد بن سامل عن عبد اهلل بان   :قال الشافعي .عقدة النكاح الزوج  
أنه تازوج امارأة ومل    : بن مطعم عن أبيهجعفر بن املسور عن واصل بن أيب سعيد عن حممد بن جبري

أخربنا عباد   .أنا أوىل بالعفو :يدخل هبا حىت طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له يف ذلك فقال
الذي بيده عقدة النكاح الزوج أخربنا سعيد بن سامل عن ابان   :الوهاب عن أيوب عن ابن سريين قال

الذي بيده عقدة النكاح الزوج أخربنا سعيد عان   :أنه قال جريج عن ابن أيب مليكة عن سعيد بن جبري
واملخاطبون باأن يعفاون    :قال الشافعي .هو الزوج :ابن جريج أنه بلغه عن ابن املسيب أنه قال

فيجوز عفوهم واهلل تعاىل أعلم األحرار وذلك أن العبيد ال ميلكون شيئا فلو كانت أمة عند حر فعفت لاه  
 جيز عفوها وذلك أاا ال متلك شيئا إاما ميلك موالها ما ملك بسببها ولو عفااه  عن بعض املهر أو املهر مل

املوىل جاز وكذلك العبد إن عفا املهر كله وله أن يرجع بنصفه مل جيز عفوه وإذا عفاه مواله جاز عفوه ألن 
من قبل أناه  فأما أبو البكر يعفو عن نصف املهر فال جيوز ذلك له  :قال الشافعي .مواله املالك للمال

أال ترى أنه لو وهب ماال لبنته غري الصداق مل جتز هبته فكذلك  .عفا عما ال ميلك وما ميلكه متلكه ابنته
 إذا وهب الصداق مل جتز هبته ألنه مال من 
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جيز وكذلك أبو الزوج لو كان الزوج حمجورا عليه فعفا عن نصف املهر الذي له أن يرجع به مل  .ماهلا  
وال جيوز العفو إال لبالغ حر رشيد يلي ماال   :قال .عفو أبيه ألنه مال من ماله يهبه وليس له هبة ماله

نفسه فإن كان الزوج بالغا حرا حمجورا عليه فدفع الصداق مث طلقها قبل املسيس فعفا نصف املهر الذي له 
كانت املرأة بكرا ال جيوز هلا  وكذلك لو .أن يرجع كان عفوه باطال كما تكون هبة ماله سوى الصداق

هبة ماهلا وال ألوليائها هبة أمواهلا ولو كانت بكرا بالغة رشيدة غري حمجور عليها فعفت جاز عفوها إاماا  
ينظر يف هذا إىل من جيوز أمره يف ماله وأجيز عفوه وأرد عفو من ال جيوز أمره يف ماله والعفو هباة كماا   

  .رأة شيئا من صداقها فعفته جاز عفوها ألنه قابض ملا عليه فيربأ منهفإذا مل تقبض امل .وصفت وهو إبراء

قد عفوت لك عما أصدقتين فإن ردته إليه جاز العفو وإن مل ترده  :ولو قبضت الصداق أو نصفه فقالت 
 .حىت ترجع فيه كان هلا الرجوع ألنه غري قابض ما وهبته له وال معىن لرباءهتا إياه من شيء ليس هلا عليه

ولو ماتات قبال أن    .لو كانت على التمام على عفوه فهلك يف يدها مل يكن عليها غرمه إال أن تشاءو
وما كان يف يد كال   :قال .تدفعه إليه مل يكن على ورثتها أن يعطوه إياه وكان ماال من ماهلا يرثونه

هو له فهو باخلياار يف  واحد منهما فعفا الذي هو له كان عفوه جائزا وما مل يكن له يف يده فعفا له الذي 
وكل عطية ال جتب على أحد فهي بفضل  .إمتامه والرجعة فيه وحبسه وإمتامه ودفعه أحب إيل من حبسه

وإذا نكح الرجل  :قال .وكلها حممود مرغوب فيه والفضل يف املهر ألنه منصوص حض اهلل تعاىل عليه
وإن  .بعده فذلك كله سواء واهلبة جاائزة  املرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطالق أو

 :كانت اهلبة قبل الطالق مث طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فال جيوز فيها إال واحد من قولني

مل  :أحدمها أن يكون العفو إبراء له مما هلا عليه فال يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها ومن قال هذا قال
والثاين أن  .ما كان هلا عليه بإبرائه منه قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليهجيب عليها شيء إال من قبل 

له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه وذلك أنه قد ملكه عليها بغري 
ى أو وإذا نكح الرجل املرأة اليت جيوز أمرها يف ماهلا بصداق غاري مسام   .الوجه الذي وجب هلا عليه

بصداق فاسد فأبرأته من الصداق قبل أن تقبضه فالرباءة باطلة من قبل أاا أبرأته مما ال تعلم كم وجب هلاا  
 ولو  .ولو مسى هلا مهرا جائزا فرضيته مث أبرأته منه فالرباءة جائزة من قبل أاا أبرأته مما عرفت .منه
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ضه فأبرأته منه أو ردته عليه إن كانت قبضته كانت الرباءة باطلاة  مسى هلا مهرا فاسدا فقبضته أو مل تقب  
  .وترده بكل حال وهلا صداق مثلها فإذا علمته فأبرأته منه كانت براءهتا جائزة

أنت منه باريء مل ياربأ    :قد صار لك يف يدي مال من وجه فقال :أال ترى أن رجال لو قال لرجل 
ولو كان املهار   :قال .منه على أنه درهم وال يربئه لو كان أكثرحىت يعلم املالك املال ألنه قد يربئه 

صحيحا معلوما ومل تقبضه حىت طلقها فأبرأته من نصف املهر الذي وجب هلا عليه كانت الرباءة جائزة ومل 
ولو كانت مل تقبضه ولكنها أحالت عليه مث أبرأته كانت الارباءة   .يكن هلا أن ترجع بشيء بعد الرباءة

ولو كانت أحالت عليه بأقل من نصف املهر مث أبرأته من  .ا أبرأته مما ليس هلا وما ملكه لغريهاباطلة ألا
نصف املهر جازت الرباءة مما بقي عليه ومل جتز مما أحالت به عليه ألنه قد خرج منها إىل غريها فأبرأته مماا  

  .ليس هلا عليه وال متلكه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه
  
 شيء بعينه فيوجد معيبا صداق ال 

إذا أصدق الرجل املرأة عبدا بعينه فوجدت به عيبا صغريا أو كبريا يرد من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
مثله كالبيوع كان هلا رده بذلك العيب وكذلك لو أصدقها إياه ساملا فلم يدفعه إليها حىت حدث به عيب 

حدث به يف يد الزوج قبل قبضها إياه عيب كان هلا رده  وكذلك كل ما أصدقها إياه فوجدت به عيبا أو
بالعيب وأخذه معيبا إن شاءت فإن أخذته معيبا فال شيء هلا يف العيب وإن ردته رجعت عليه مبهر مثلاها  
ألاا إاما باعته بضعها بعبد فلما انتقض البيع فيه باختيارها الرد كان هلا مهر مثلها كما يكون هلا لو اشترته 

من الرجوع بالثمن الذي قبضت منها وهكذا لو أصدقها إياه ومل تره فاختارت عند رؤيته رده كان منه بث
وإن أصدقها عبدا ال ميلكه أو مكاتبا أو حرا على أنه عبد لاه أو   :قال .اجلواب فيها هكذا ال خيتلفان

ب ال يباع واحلار ال  وكذلك املكات :قال .دارا لغريه مث ملك الدار والعبد فلها يف هذا كله مهر مثلها
ولو سلمه  .مثن له فلم ميلك واحدا من هذين حبال والعبد ال ميلكه والدار وقع النكاح وال سبيل له عليه

ولاو   .سيده أو سلم الدار مل يكن هلا كما لو باعها عبدا أو دارا ال ميلكها مث سلمها مالكها مل جيز البيع
 :قاال  .اءها بأقل ما تقع عليه الصفة على قبضه منهأصدقها عبدا بصفة جاز الصداق وأجربهتا إذا ج

وهكذا لو أصدقها حنطة أو زبيبا أو خال بصفة أو إىل أجل كان جائزا وكان عليها إذا جاءها بأقل ما يقع 
  :ولو قال .عليه اسم الصفة أن تقبله
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مثلها كما لو اشترى ملء هذه اجلرة  أصدقتك ملء هذه اجلرة خال واخلل غري حاضر مل جيز وكان هلا مهر  

خال واخلل غائب مل جيز من قبل أن اجلرة قد تنكسر فال يدري كم قدر اخلل وإاما جيوز بيع العني ترى أو 
ولو أصدقها جارارا   :قال .الغائب املكيل أو املوزون بكيل أو ميزان يدرك علمه فيجرب عليه املتبايعان

اجلرار مبا فيها أو على ما يف اجلرة فإذا فيها خل كان هلا اخلياار إذا  هذه مملوءة خال فنكحته على  :فقال
رأته وافيا أو ناقصا ألاا مل تره فإن اختارته فهو هلا إن ثبت حديث خيار الرؤية وإن اختارت رده فلها عليه 

عاني ال   ولو وجدته مخرا رجعت عليها مبهر مثلها ألنه ال يكون هلا أن متلك اخلمر وهذا بيع .مهر مثلها
ولو أصدقها دارا مل ترها على أاا باخلياار فيماا    :قال .حتل كما لو أصدقها مخرا كان هلا مهر مثلها

أصدقها إن شاءت أخذته وإن شاءت ردته أو شرط اخليار لنفسه كان النكاح جائزا ألن اخليار إاما هو يف 
ولو اصطلحا بعد علاى   .عبد وال الدارالصداق ال يف النكاح وكان هلا مهر مثلها ومل يكن هلا أن متلك ال

العبد والدار مل جيز الصلح حىت يعلم كم مهر مثلها فتأخذه به أو ترضى أن يفرض هلا مهرا فتأخذ بالفرض 
ال بقيمة مهر مثلها الذي ال تعرفه ألنه ال جيوز البيع إال بثمن يعرفه البائع واملشتري معاا ال أحادمها دون   

حه بعبد نكاحا صحيحا فيهلك العبد ألن العقد وقع وليس هلا مهر مثلها فيكون اآلخر وال يشبه هذا أن تنك
ولو أصدقها عبدا فقبضاته   :قال .العبد مبيعا به جمهوال وإاما وقع بالعبد وليس هلا غريه إذا صح ملكه

فوجدت به عيبا وحدث به عندها عيب مل يكن هلا رده إال أن يشاء الزوج أن يأخذه بالعيب الذي حدث 
ه عندها وال يكون له يف العيب احلادث عندها شيء وهلا أن ترجع عليه مبا نقصه العيب وكذلك لو أعتقته ب

  .أو كاتبته رجعت عليه مبا نقصه العيب
  

 ID ' '     عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة للياايل
 أجري عليها 

  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :إرادة األيام وحدها كقولكهذا احلكم عند   
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  



 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .دة ما يتبعها وهو اليومعلى إرا  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
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 كتاب الشغار  

 :أخربنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر :أخربنا الشافعي قال :سليمان قال أخربنا الربيع بن 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجاه  
ال أدري تفسري الشغار يف احلديث أو من ابان   :قال الشافعي .الرجل اآلخر ابنته وليس بينهما صداق

مر أو نافع أو مالك وهكذا كما قال الشغار فكل من زوج رجال امرأة يلي أمرها بوالياة نفاس األب   ع
 .البكر أو األب وغريه من األولياء المرأة على أن صداق كل واحدة منهما بضع األخرى فهو الشاغار 

إن النيب صلى  :قولأخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهلل ي :أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال
أخربنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن النيب صالى اهلل   .اهلل عليه وسلم اى عن الشغار

فإذا أنكح الرجل ابنته أو املرأة يلي أمرها  :قال الشافعي .ال شغار يف اإلسالم    :عليه وسلم قال
كانت على أن صداق كل واحدة مناهما بضاع   من كانت على أن ينكحه ابنته أو املرأة يلي أمرها من 

األخرى ومل يسم لواحدة منهما صداق فهذا الشغار الذي اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال حيل 
وإن أصاب كل واحد منهما فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة وهاو   .النكاح وهو مفسوخ

وإذا زوج الرجل ابنته الرجل أو املرأة يلي  :قال الشافعي .كالنكاح الفاسد يف مجيع أحكامه ال خيتلفان
أمرها على أن يزوجه الرجل ابنته أو املرأة يلي أمرها على أن صداق إحدامها كذا لشيء يسميه وصاداق  



األخرى كذا لشيء يسميه أقل أو أكثر أو على أن يسمي إلحدامها صداقا ومل يسم لألخرى صداقا أو قال 
هذا بالشغار املنهي عنه والنكاح ثابت واملهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلاها إذا   ال صداق هلا فليس

فاإن   :قال الشافعي .دخل هبا أو ماتت أو مات عنها ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل هبا
يثبت النكاح ويؤخذ لكل واحدة منهما مهر مثلها فلم مل تقلاه   :فإن عطاء وغريه يقولون :قال قائل

نت تقول يثبت النكاح بغري مهر ويثبت باملهر الفاسد وتأخذ مهر مثلها فأكثر ما يف الشغار أن يكاون  وأ
أبان اهلل عز وجل أن النساء حمرمات إال مبا أحل اهلل من نكاح  :املهر فيه فاسدا أو يكون بغري مهر قيل له

وجل كيف النكاح الذي حيل فمان  أو ملك ميني فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املبني عن اهلل عز 
عقد نكاحا كما أمره اهلل تعاىل مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم أو عقد نكاحا مل حيرمه اهلل سبحانه وتعااىل  

 ومل ينه عنه رسوله صلى اهلل عليه وسلم فالنكاح ثابت 
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لنكاح إال أنه غري مؤاخذ إن شاء اهلل ومن نكح كما اى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه فهو عاص با  

تعاىل باملعصية إن أتاها على جهالة فال حيل احملرم من النساء باحملرم من النكاح والشغار حمرم بنهي رساول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه وهكذا كل ما اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من نكاح مل حيل باه  

عة ونكاح احملرم وما اى عنه من نكاح وهلذا قلنا يف البيع الفاسد ال حيل به فرج األمة احملرم وهبذا قلنا يف املت
فإذا اى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن النكاح يف حال فعقد على ايه كان مفسوخا ألن العقد هلما كاان  

ح بغري مهر لقاول  إاما أجزنا النكا :ويقال له :قال الشافعي .بالنهي وال حيل العقد املنهي عنه حمرما
ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة  فلما أثبات اهلل    :اهلل عز وجل

عز وجل الطالق دل ذلك على أن النكاح ثابت ألن الطالق ال يقع إال من نكاح ثابت فأجزنا النكاح بال 
اح على شيئني أحدمها نكاح واآلخر ما ميلاك  مهر وملا أجازه اهلل سبحانه وتعاىل بال مهر كان عقد النك

بالنكاح من املهر فلما جاز النكاح بال ملك مهر فخالف البيوع وكان فيه مهر مثل املرأة إذا دخال هباا   
وكان كالبيوع الفاسدة املستهلكة يكون فيها قيمتها كان املهر إذا كان فاسدا ال يفسد النكاح ومل يكن يف 

نكاح باملهر الفاسد اي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنحرمه بنهيه كماا  النكاح بال مهر وال يف ال
كان يف الشغار فأجزنا ما أجاز اهلل عز وجل وما كان يف معناه إذا مل ينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  



الذي ليس  منه عن شيء علمناه ورددنا ما اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان هذا الواجب علينا
 :أخربنا الشافعي قال :قال :أخربنا الربيع .لنا وال ألحد عقل عن اهلل جل وعال شيئا علمنا غريه

أخربنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سريين أن رجال نكح امرأة على حكمها مث طلقها فاحتكمت رقيقا 
قاال   .أة مان املسالمني  امر :من بالده فأىب فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه فقال

  .أحسبه قال يعين مهر امرأة من املسلمني :الشافعي
  

 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل
 واحلذف 

  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
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 نكاح احملرم  

أخربنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهاب   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال :قال الشافعي 
أن عمر بن عبد اهلل أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبري فأرسل إىل أبان  :أخي بين عبد الدار
مسعت عثمان بن عفان رضاي اهلل   :ذلك ومها حمرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال .بن عثمان ليحضر

 .ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطاب     :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عاىل عنه يقولت



وأخربنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النيب صلى اهلل 
ساليمان بان   وأخربنا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن  :قال الشافعي .عليه وسلم مثل معناه

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث أبا رافع مواله ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة بنات   :يسار
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو بان   .احلارث وهو باملدينة قبل أن خيرج

اهلل عليه وسلم نكح ميمونة وهاو  أن رسول اهلل صلى  :دينار عن يزيد بن األصم وهو ابن أخت ميمونة
أخربنا سعيد بن سلمة األموي عن إمساعيل بن أمية عن  :أخربنا الشافعي قال :حالل أخربنا الربيع قال

وهم الذي روى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم ما نكحهاا   :قال .ابن املسيب
أخربنا مالاك   :أخربنا الشافعي قال :نا الربيع قالرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال وهو حالل أخرب

عن داود بن احلصني عن أيب غطفان بن طريف املزين أنه أخربه أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو حمرم فارد  
أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع  :عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه نكاحه أخربنا الربيع قال

ال  :قال الشافعي .ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب على نفسه وال على غريه ال :عن ابن عمر قال
يلي حمرم عقدة نكاح لنفسه وال لغريه فإن تزوج احملرم يف إحرامه وكان هو اخلاطب لنفسه أو خطب عليه 

 وهكذا احملرمة ال يزوجها حرام وال حالل ألاا هي .حالل بأمره فسواء ألنه هو الناكح ونكاحه مفسوخ
وكذلك لو زوج احملرم امرأة حالال أو وليها حالل فوكل وليها حراما فزوجها كان النكااح   .املتزوجة

وال بأس أن يشهد احملرمون على عقد النكاح ألن الشاهد ليس  :قال .مفسوخا ألن احملرم عقد النكاح
عليه خطبتاها يف   بناكح وال منكح ولو توقى رجل أن خيطب امرأة حمرمة كان أحب إيل وال أعلمه يضيق

إحرامها ألاا ليست مبعتدة وال يف معناها ومىت خرجت من إحرامها جاز هلا أن تنكح وقد تكون معتمارة  
 فيكون هلا اخلروج من إحرامها بأن تعجل الطواف وحاجة فيكون هلا ذلك 
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 :قال الشافعي .ج من عدهتا ساعةبأن تعجل الزيارة يوم النحر فتطوف واملعتدة ليس هلا أن تقدم اخلرو  

فأي نكاح عقده حمرم لنفسه أو حمرم لغريه فالنكاح مفسوخ فإذا دخل هبا فأصاهبا فلها مهر مثلها إال ماا  
مسى هلا ويفرق بينهما وله أن خيطبها إذا حلت من إحرامها يف عدهتا منه ولو تويف كان ذلك أحب إيل ألاا 

وليس لغريه أن خيطبها حىت تنقضي عدهتا منه  :قال .من ماء فاسد وإن كانت تعتد من مائه فإاا تعتد



وإن خطب احملرم على رجال   .فإن نكحها هو فهي عنده على ثالث تطليقات ألن الفسخ ليس بطالق
وويل عقدة نكاحه حالل فالنكاح جائز إاما أجزنا النكاح بالعقد وأكره للمحرم أن خيطب على غريه كما 

فاإن كانات    .نفسه وال تفسد معصيته باخلطبة إنكاح احلالل وإنكاحه طاعةأكره له أن خيطب على 
معتمرة أو كان معتمرا مل ينكح واحد منهما حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة ويأخذ من شعره فإن 

فإن كانت أو كانا حاجني مل ينكح واحد منهما حىت يرسي وحيلاق   .نكح قبل ذلك فنكاحه مفسوخ
أو بعده فأيهما نكح قبل هذا فنكاحه مفسوخ وذلك أن عقد النكاح كاجلماع فمىت مل  ويطوف يوم النحر

حيل للمحرم اجلماع من اإلحرام مل حيل له عقد النكاح وإذا كان الناكح يف إحرام فاسد مل جيز له النكااح  
ك أن حيلق وإن كان الناكح حمصرا بعدو مل ينكح حىت حيل وذل .فيه كما ال جيوز له يف اإلحرام الصحيح

وينحر فإن كان حمصرا مبرض مل ينكح حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة وأصل هذا أن ينظر إىل عقد 
النكاح فإن كان قد حل للمحرم منهما اجلماع فأجيزه وإن كان اجلماع مل حيل للمحرم مناهما حلرماة   

زوجها ألن الرجعة ليست بابتاداء   ويراجع احملرم امرأته ويراجع احملرمة :قال الشافعي .اإلحرام فأبطله
نكاح إاما هي إصالح شيء أفسد من نكاح كان صحيحا إىل الزوج إصالحه دون املرأة والوالة وليس فيه 

ويشتري احملرم اجلارية للجماع واخلدمة ألن  :قال الشافعي .مهر وال عوض وال يقال للمراجع ناكح
ة وولدها وأمها وأخواهتا وال ينكح هؤالء معا ألن الشراء الشراء ليس كالنكاح املنهي عنه كما يشتري املرأ

 .ملك فإن كان حيل به اجلماع حبال فليس حكمه حكم النكاح فننهاه عن الشراء ألنه يف معىن النكاح

ولو وكل رجل قبل أن حيرم رجال أن يزوجه امرأة مث أحرم فزوجه وهو ببلده أو غائاب   :قال الشافعي
ولو عقد وهو غائب يف  :قال .يعلم فالنكاح مفسوخ إذا عقده واملعقود له حمرمعنه يعلم بإحرامه أو ال 

مل أكن يف ذلك الوقت حمرما كان القول قوله مع ميينه إال أن تقوم عليه بينة بإحرامه يف ذلك  :وقت فقال
 ولو زوجه يف وقت فقال  .الوقت فيفسخ النكاح
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لوقت حمرما أو حالال أو مل أعلم مىت كان النكاح كان الورع أن يدع ال أدري كنت يف ذلك ا :الزوج  

إن  :النكاح ويعطي نصف الصداق إن كان مسى واملتعة إن مل يكن مسى ويفرق يف ذلك بتطليقة ويقاول 
مل أكن كنت حمرما فقد أوقعت عليها تطليقة وال يلزمه يف احلكم من هذا شيء ألنه على إحالل النكااح  



وهذا كله إذا صدقته املرأة مبا يقول يف أن النكاح كان وهو وحمرم فإن كذبته ألزمته هلاا   حىت يعلم فسخه
نصف الصداق إن مل يكن دخل هبا إال أن يقيم بينة بأنه كان حمرما حني تزوج وفسخت النكااح علياه   

حنن نفساخ النكااح    :ال أعرف أصدق أم كذب قلنا :وإن قالت .بإقراره أن نكاحه كان فاسدا
كذب أخذنا لك نصف املهر ألنك ال تدرين مث تدرين وإن مل تقويل هذا مل نأخذ لك  :اره وإن قلتبإقر

أنكحت وأنا حمرمة فصادقها أو أقامات بيناة     :وإن قالت املرأة .شيئا وال نأخذ ملن ال يدعي شيئا
 :سايدها  فالنكاح مفسوخ وإن مل يصدقها فالقول قوله والنكاح ثابت وعليه اليمني وإن نكح أمة فقال

أنكحتكها وهي حمرمة وقالت ذلك األمة أو مل تقله فإن صدقه الزوج فال مهر هلاا وإن كذباه وكاذهبا    
  .فالنكاح ثابت إذا حلف الزوج

  
 نكاح احمللل ونكاح املتعة  

وكان احلسن أرضامها عان   :أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد اهلل واحلسن ابين حممد بن علي قال 
علي بن أيب طالب كرم اهلل تعاىل وجهه وأخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهلل واحلسن ابين أبيهما عن 

حممد بن علي عن أبيهما عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اى 
ان بن عيينة عان  أخربنا سفي :قال الشافعي .عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر األنسية

قاال   .أن النيب صلى اهلل عليه وسلم اى عان نكااح املتعاة    :الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه
ومجاع نكاح املتعة املنهي عنه كل نكاح كان إىل أجل من اآلجال قرب أو بعاد وذلاك أن    :الشافعي

ذا البلد أو نكحتاك  نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا أو نكحتك حىت أخرج من ه :يقول الرجل للمرأة
حىت أصيبك فتحلني لزوج فارقك ثالثا أو ما أشبه هذا مما ال يكون فيه النكاح مطلقا الزما على األباد أو  

ونكاح احمللل الذي يروى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم لعنه عندنا واهلل تعاىل أعلام   .حيدث هلا فرقة
كحها حىت تكون اإلصابة فقاد يساتأخر ذلاك أو    ضرب من نكاح املتعة ألنه غري مطلق إذا شرط أن ين

 وأصل ذلك أنه عقد عليها النكاح إىل أن يصيبها فإذا أصاهبا فال نكاح له  .يتقدم
   
 

 1688 :صفحة 
 



عليها مثل أنكحك عشرا ففي عقد أنكحك عشرا أن ال نكاح بيين وبينك بعد عشار كماا يف عقاد      
أتكارى منك هاذا   :وبينك بعد أن أصبتك كما يقالأنكحك ألحللك أي إذا أصبتك فال نكاح بيين 

املنزل عشرا أو استأجر هذا العبد شهرا ويف عقد شهر أنه إذا مضى فال كراء وال إجارة يل عليك وكماا  
أتكارى هذا املنزل مقامي يف البلد ويف هذا العقد أنه إذا خرج من هذا البلد فال كراء لاه وهاذا    :يقال

النكاح على واحد مما وصفت فهو داخل يف نكاح املتعة وكذلك كل نكاح إىل يفسد يف الكراء فإذا عقد 
وقت معلوم أو جمهول فالنكاح مفسوخ ال مرياث بني الزوجني وليس بني الزوجني شايء مان أحكاام    

وإن كان مل يصبها فال مهر هلا وإن كان أصااهبا   .األزواج طالق وال ظهار وال إيالء وال لعان إال بولد
وإن نكحها بعد هذا  .ثلها ال ما مسى هلا وعليها العدة وال نفقة هلا يف العدة وإن كانت حامالفلها مهر م

وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته  :قال الشافعي .نكاحا صحيحا فهي عنده على ثالث
ون نيتها أو نيتها دون ونيتها أن ال ميسكها إال مقامه بالبلد أو يوما أو اثنني أو ثالثة كانت على هذا نيته د

نيته أو نيتهما معا ونية الويل غري أاما إذا عقدا النكاح مطلقا ال شرط فيه فالنكاح ثابت وال تفسد النية من 
النكاح شيئا ألن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم وقد ينوي الشيء وال يفعلاه  

وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدمها دون اآلخر أن  .نيةوينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غري ال
وسواء نوى ذلك الويل معهما أو نوى غريه  .ال ميسكها إال قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح

قاال   .أو مل ينوه وال غريه والوايل والويل يف هذا ال معىن له يفسد شيئا ما مل يقع النكاح بشرط يفسده
ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن ال ميسكها إال أياما أو إال مقامه بالبلد أو إال  :الشافعي

وأكره له املراوضة على هذا ونظرت إىل العقد فاإن   .قدر ما يصيبها كان ذلك بيمني أو غري ميني فسواء
ما للزوجني وإن انعقاد  كان العقد مطلقا ال شرط فيه فهو ثابت ألنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه 

على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح املتعة وأي نكاح كان صحيحا وكانت فيه اإلصابة أحصنت الرجل 
واملرأة إذا كانت حرة وأحلت املرأة للزوج الذي طلقها ثالثا وأوجبت املهر كله وأقل ما يكون من اإلصابة 

وأي نكاح كان فاسادا مل   :ال الشافعيق .حىت تكون هذه األحكام أن تغيب احلشفة يف القبل نفسه
 :قال الشافعي .حيصن الرجل وال املرأة ومل حيللها لزوجها فإن أصاهبا فلها املهر مبا استحل من فرجها

 فهل فيما ذكرت من أن الرجل ينكح ينوي  :فإن قال قائل
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كان النكاح ثابتا خرب عن أحاد مان    التحليل مراوضة أو غري مراوضة فإذا مل ينعقد النكاح على شرط  

فيما ذكرنا من النهي عن املتعة وأن املتعة هي  :أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو من دوام قيل
وقد أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عان جماهاد    .النكاح إىل أجل كفاية

وابن له من األعراب يف السوق قدما بتجارة هلماا   طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ :قال
 .هل فيك من خري مث مضى عنه مث كر عليه فكمثلها مث مضى عنه مث كر عليه فكمثلاها  :فقال للفىت

فأرين يدك فانطلق به فأخربه اخلرب وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلماا أصابح    :نعم قال :قال
واهلل لئن طلقين ال أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه  :بر فقالتاستأذن فأذن له فإذا هو قد والها الد

الزمها أخربنا سعيد عان ابان    :لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال :فقال
أخربت عن ابن سريين أن  :أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال .جريج عن جماهد عن عمر مثله
هل لاك يف   :ان مسكني أعرايب يقعد بباب املسجد فجاءته امرأة فقالت لهامرأة طلقها زوجها ثالثا وك

إناك إذا   :نعم وكان ذلك فقالت له امرأتاه  :امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة فتصبح فتفارقها فقال
أصبحت فإام سيقولون لك فارقها فال تفعل فإين مقيمة لك ما ترى واذهب إىل عمر فلما أصبحت أتاوه  

الزم امرأتك فاإن راباوك    :كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأىب وانطلق إىل عمر فقال :توأتوها فقال
مث كان يغدو إىل عمر ويروح يف حلة فيقاول   .بريب فائتين وأرسل إىل املرأة اليت مشت بذلك فنكل هبا

ث وقد مسعت هذا احلادي  :قال الشافع .احلمد هلل الذي كساك يا ذا الرقعتني حلة تغدو فيها وتروح
  .مسندا متصال عن ابن سريين يوصله عن عمر مبثل هذا املعىن

  
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 املتقدمة 
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 نتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال ا .غري صحيح وال فصيح  
  



 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :دي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواح  
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 باب اخليار يف النكاح  

وإذا نكح الرجل املرأة على أنه باخليار يف نكاحها يوما أو أقل أو أكثر أو على أنه باخليار ومل يذكر مادة   
على أين باخليار يعين من كان له اخليار أنه إن شاء  :ء رده أو قالينتهي إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شا
وكذلك إن كان اخليار للمرأة دونه أو هلما معا أو شرطاه أو  .أجاز النكاح وإن شاء رده فالنكاح فاسد

أحدمها لغريمها فالنكاح باطل يف هذا كله فإن مل يدخل هبا فهو مفسوخ وإن أصاهبا فلها مهر مثلاها مباا   
منها وال نكاح بينهما وخيطبها مع اخلطاب وهي تعتد من مائه ولو تركها حىت تستربىء كان أحب  أصاب

وإاما أبطلته بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم اى عن نكاح املتعة فلما كاان نكااح    :قال الشافعي .إيل
نكوحة مطلقا ال إىل غاية املتعة مفسوخا مل يكن للنهي عنه معىن أكثر من أن النكاح إاما جيوز على إحالل امل

وذلك أاا إذا كانت إىل غاية فقد أباحت نفسها حبال ومنعتها يف أخرى فلم جيز أن يكاون النكااح إال   
وملا كان النكاح باخليار  .مطلقا من قبلها كان الشرط أن تكون منكوحة إىل غاية أو قبله أو قبلهما معا

تعة يف أنه مل ينعقد واجلماع حالل فيه على ما وصفت مان  يف أكثر من املعىن الذي له فيما نرى فسدت امل
األبد وال حبال حىت حيدث له اختيارا حادثا فتكون العقدة انعقدت على النكاح واجلماع ال حيل فيها بكل 
حال فالنكاح يف العقدة غري ثابت مل يثبت النكاح بشيء حدث بعدها ليس هو هي فيكون متقدم النكاح 

ابتا يف أخرى وهذا أقبح من نكاح املتعة ألن نكاح املتعة وقع على ثابت أوال إىل مدة غري ثابت يف حال وث



ومل أعلم خمالفا يف مجلة أن النكاح ال جيوز  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وغري ثابت إذا انقطعت املدة
واهلل تعاىل أعلام أن ال   على اخليار كما جتوز البيوع فإذا كان اخليار فيه ال جيوز لزم من أعطى هذه اجلملة

  .جييز النكاح إذا كان بشرط اخليار
  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وح  
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (دسهمثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سا  
  
   
 

 1691 :صفحة 
 
   

 ما يدخل يف نكاح اخليار  

وإذا كانت املرأة احلرة مالكة ألمرها فزوجها وليها رجال بغاري علمهاا    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
حىت تأذن يف أن تنكح قبل أن تنكح  فأجازت النكاح أو ردته فهو غري جائز وال جيوز نكاح املرأة حبال أبدا

وكاذلك إذا أذنات للاويل أن     :قال الشافعي .فإذا أذنت يف ذلك يف رجل بعينه فزوجها ويل جاز
يزوجها من رأى فزوجها كفئا فالنكاح جائز وهكذا الزوج يزوجه الرجل بغري إذنه فالنكاح باطل أجاازه  

نكاح كان اجلماع فيه والنظر إىل املرأة جماردة  وأصل معرفة هذا أن ينظر إىل كل عقد  .الرجل أو رده
 .حمرما إىل مدة تأيت بعده فالنكاح فيه مفسوخ وهو يف معىن ما وصفت قبل من نكاح اخليار ونكاح املتعة



وال جيوز إنكاح الصيب وال الصبية وال البكر غري الصبية إال بعد تقدم رضاها أو البكر البالغ لويل غري اآلباء 
ا قبله ولو أن امرأة حرة أذنت لوليها أن يزوجها برجل فزوجها رجل غري وليها ذلك الرجل خاصة مبا وصفن

وأجاز الويل نكاحها مل جيز ألاا كان هلا وللويل أن يرد نكاحه لعلة أن املزوج غري املأذون له بالتزويج فلم 
د ينكح بغري إذن سيده فيجيز وهكذا املرأة تنكح بغري إذن وليها فيجيز وليها النكاح أو العب .جيز النكاح

سيده النكاح أو األمة تنكح بغري إذن سيدها فيجيز سيدها النكاح فهذا كله نكاح مفسوخ ال جيوز بإجازة 
وهكذا احلر البالغ احملجور عليه ينكح بغري إذن وليه ووليه ويل مالاه ال   .من أجازه ألنه انعقد منهيا عنه

إاما الويل عليه ويل ماله كما يقع عليه يف الشراء والبيع وال يشبه املرأة  والية على البالغ يف النكاح يف النسب
اليت وليها ويل نسبها للعار عليها والرجل ال عار عليه يف النكاح فإذا أذن وليه بعد النكاح فالنكاح مفسوخ 

ئبا وإذا زوج الويل رجال غا :قال الشافعي .وكل نكاح مفسوخ قبل اجلماع فهو مفسوخ بعد اجلماع
قد أرسالين فاالن    :مل يرسلين ومل يوكلين فالنكاح باطل وإذا قال الرجل :خبطبة غريه وقال اخلاطب

فزوجه الويل أو كتب اخلاطب كتابا فزوجه الويل وجاءه بعلم التزويج فإن مات الزوج قبل أن يقر بالرسالة 
قوله مع ميينه فإن قامت عليه بينة مل أرسل ومل أكتب فالقول  :أو الكتاب مل ترثه املرأة وإن مل ميت فقال

وهكذا لو مات ومل يقر بالنكاح أو جحده فقامت  .برسالة خبطبتها أو كتاب خبطبتها ثبت عليه النكاح
قاد   :فإن قال الرجل .عليه بينة ثبت عليه النكاح وكان هلا عليه املهر الذي مسى هلا وهلا منه املرياث

فالقول قوله مع ميينه إن مل يكن عليه بينة وال صداق وال نصاف  وكلين فالن أزوجه فزوجته فأنكر املزوج 
 على املزوج املدعي الوكالة إال أن يضمن الصداق 
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فيكون عليه نصفه بالضمان فإن الزوج مل ميسس وليس هذا كالرجل يشتري الشيء فينكر املشتري لاه    

 يكون له النكاح وإن وىل عقاده لغاريه واهلل تعااىل    الوكالة فيكون الشراء للمشتري وعليه الثمن هذا ال
  .املوفق
  
 باب ما يكون خيار قبل الصداق  



وإذا وكل الرجل أن يزوجه امرأة بصداق فزادها عليه أو أصدق عنه غري  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
عرض فاال خياار يف   الذي يأمره أو أمرت املرأة الويل أن يزوجها بصداق فنقص من صداقها أو زوجها ب

واحد من هذين للمرأة وال للرجل وال يرد النكاح من قبل تعدي الوكيل يف الصداق وللمرأة على الازوج  
وإن كان وكيل الرجل ضمن للمرأة ما زادها فعلى الوكيال   .يف كل حال من هذه األحوال مهر مثلها

يل جبميع الصداق الذي ضمن ورجع الزيادة على مهر مثلها وإن كان ضمن الصداق كله أخذت املرأة الوك
على الزوج بصداق مثلها ومل يرجع عليه مبا ضمن عنه مما زاد على صداق مثلها ألنه متطوع بالزيادة على 

وإن كان ما مسي مثل صداق مثلها رجع به عليه ولو كان الوكيل مل يضمن هلا شايئا مل   .صداق مثلها
ري الرجل منها الشيء للرجل فيزيد يف مثنه فال يلزم األمر يضمن الوكيل شيئا وليس هذا كالبيوع اليت يشت

قاال   .إال أن يشاء أن حيدث شراء من املشتري ألن العقد كان صحيحا :قال الربيع .إال أن يشاء
ويلزم املشتري ألنه ويل صفقة البيع وأنه جيوز أن ميلك ما اشترى بذلك العقد وإن مساه لغاريه   :الشافعي

لك امرأة بعقد لغريه وال يكون للزوج وال للمرأة خيار من قبل أنه ال جيوز أن يكاون  وهو ال جيوز له أن مي
فكيف جيعل هلا  :فإن قال قائل .يف النكاح خيار من هذا الوجه ويثبت النكاح فيكون هلا صداق مثلها

  .صداق مثلها ومل يرض الزوج أن يتزوجها إال بصداق مسمى هو أقل من صداق مثلها

شاء اهلل تعاىل أرأيت إذا مل يرض الزوج أن يتزوج إال بال مهر فلم أرد النكاح ومل أجعل فيه إن  :قيل له 
خيارا للزوجني وال لواحد منهما وأثبت النكاح وأخذت منه مهر مثلها من قبل أن عقدة النكاح ال تفسخ 

وىل عقدة النكاح غريه بصداق وأنه كالبيوع الفاسدة املستهلكة اليت فيها قيمتها فأعطاها الزوج صداقها و
فزادها عليه فأبلغتها صداق مثلها فما أخذت منه من إبالغها صداق مثلها وإن مل يبلغه أقل من أخذي منه 

وهكذا لو وكل رجل رجال يزوجه امرأة بعينها ومل يسم  .مبتدأ صداق مثلها فهو مل يبذله ومل ينكح عليه
ه الوكيل فلها صداق مثلها ال جيعل على الازوج ماا   هلا صداقا فأصدقها أكثر من صداق مثلها ومل يضمن

 جاوزه إذا مل يسمه 
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ولو وكله بأن يزوجه إياها مبائة فزوجه إياها خبمسني كان النكاح جائزا وكانت  .وال تنقص املرأة منه  

راهم أو طعاام أو  ولو وكل أن يزوجه إياها مبائة فزوجه إياها بعبد أو د .هلا اخلمسون ألاا رضيت هبا



غريه كان هلا صداق مثلها إال أن يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه مبا زوجه به وهكذا املرأة 
  .لو أذنت لوليها أن يزوجها فتعدى يف صداقها

  
 اخليار من قبل النسب  

أذن له سيده مث علمت  ولو أن عبدا انتسب المرأة حرة حرا فنكحته وقد :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أنه عبد أو انتسب هلا إىل نسب فوجدته من غري ذلك النسب ومن نسب دونه ونسبها فوق نسبه كان فيها 

أن النكاح مفسوخ  :والثاين .أحدمها أن هلا اخليار ألنه منكوح بعينه وغار بشيء وجد دونه :قوالن
 عبد اهلل بن حممد الفالين فزوجت عبد اهلل كما ينفسخ لو أذنت يف رجل بعينه فزوجت غريه كأاا أذنت يف

فلم جتعال هلاا    :فإن قال قائل .بن حممد من غري بين فالن فكان الذي زوجته غري من أذنت بتزوجيه
الصداق مال من ماهلا  :اخليار يف الرجل يغرها بنسبه وقد نكحته بعينه ومل جتعله هلا من جهة الصداق قيل

لى من هي فيه منه يف نقصه وال والية ألوليائها يف ماهلاا وهاذا كاان    هي أملك به ال عار عليها وال ع
ألوليائها على االبتداء إذا أذنت فيه أن مينعوها منه بنقص يف النسب ومل يكن هلم على االبتداء مينعواا كفؤا 

 :فكيف مل جتعل نكاح الذي غرها مفسوخا بكل حال قيل له :فإن قال قائل .تترك هلا من صداقها

وليس معىن النكاح إذا أراد الوالة منعه بأن الناكح  .قد كان ألوليائها على االبتداء أن يزوجوها إياه ألنه
غري كفء بأن النكاح حمرم ولألولياء أن يزوجوها غري كفء إذا رضيت ورضوا وإاما رددناه بالنقص على 

فاإن   .الذي جعل له اخلياار  املزوجة كما جيعل اخليار يف رد البيع بالعيب وليس مبحرم أن يتم إن شاء
من جهة أن اهلل عز وجل جعل لألولياء يف بضع املرأة أمرا  :قيل .فقد جعلت خيارا يف الكفاءة :قال

وجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نكاح املرأة بغري إذن وليها مردودا فكانت داللة أن ال يتم نكاحها 
ا فيه شريك ومن يفوت يف شيء له مل جيز ذلاك علاى   إال بويل وكانت إذا فعلت ذلك مفوتة يف شيء هل

شريكه فإذا كان الشريك يف بضع مل يتم إال بإمجاع الشريكني ألنه ال يتبعض ومل يكن للوالة معها معىن إال 
  .مبا وصفنا واهلل تعاىل أعلم إال أن تنكحن ينقص نسبه عن نسبها ومل جيعل اهلل للوالة أمرا يف ماهلا

 رت الرجل بأاا حرة فإذا هي أمة وأذن هلا سيدها كان له فسخ النكاح إن ولو أن املرأة غ 
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أحدمها أن له عليها يف الغرور بالنسب ما هلا عليه من  :شاء ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قوالن  
ة فلها مهر مثلها ال ما مسي رد النكاح وإذا رد النكاح قبل أن يصيبها فال مهر وال متعة وإذا رده بعد اإلصاب

والثاين ال خياار لاه إذا    .هلا وال نفقة يف العدة حامال كانت أو غري حامل وال مرياث بينهما إذا فسخ
قاال   .كانت حرة ألن بيده الطالق وال يلزمه من العار ما يلزمها وله اخليار بكل حال إن كانت أماة 

كان خياف العنت وكان ال جيد طوال حلرة وإن كان جيد وإن كانت أمة غر هبا كان له اخليار إن  :الربيع
  .طوال حلرة أو كان ال خياف العنت فالنكاح مفسوخ بكل حال وهو قول الشافعي

أحدمها ليس  :ولو غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفء هلا ففيها قوالن :قال الشافعي 
هلا اخليار ولوليها من قبل التقصري عن الكفاءة فإذا مل يكن هلا وال لوليها خيار من قبل الكفاءة هلا وإاما جعل 

أن النكاح مفسوخ ألاا مثل املرأة تاأذن يف   :واآلخر .تقصري فال خيار وهذا أشبه القولني وبه أقول
ولاو   :ومن قال هذا القول اآلخر قاله يف املرأة تغر بنسب فتوجد على غريه قال .الرجل فتزوج غريه

وإاما منعين من هذا أن الغرور مل يكن فيه ببدنه وال فيها بباداا   .فوجد خريا منه غرت بنسب أو غر به
ومها املزوجان وإاما كان الغرور فيمن فوقه فلم تكن أذنت يف غريه وال أذن يف غريها ولكنه كان مث غرور 

د فهال جتا   :فإن قال :قال الشافعي .نسب فيه حق للعقدة وكان غري فاسد أن جيوز على االبتداء
داللة غري ما ذكرت من االستدالل من أن معىن األولياء إاما هو ملعىن النسب يف هذا املعىن أو ما يشابهه يف  

نعام   :كتاب أو سنة حىت جيوز أن جتعل يف النكاح خيارا واخليار إاما يكون إىل املخري إثباته وفسخه قيل
قد كان هلا الثبوت عنده ألنه ال خيريها إال عتقت بريرة فخريها النيب صلى اهلل عليه وسلم ففارقت زوجها و

وقد كان العقد على بريرة صحيحا وكان اجلماع فيه حالال  .وهلا أن نثبت إن شاءت وتفارق إن شاءت
وكان هلا فسخ العقد فلم يكن لفسخها معىن واهلل تعاىل أعلم إال أاا صارت حرة فصار العبد هلا غري كفء 

نتقلت إىل أن تكون غري كفء للعبد لتقصريه عنها أدىن حاال مان الايت مل   واليت كانت كفيئة يف حال مث ا
  .تكن قط كفيئة ملن غرها فنكحته على الكفاءة فوجد على غريها

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية

 األوىل والثانية 
  
  :صوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به مو  
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 يف العيب باملنكوحة  

ولو تزوج الرجل امرأة على أاا مجيلة شابة موسرة تامة بكار فوجادها    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ري األربع اليت مسينا فيها اخليار فال خيار عجوزا قبيحة معدمة قطعاء ثيبا أو عمياء أو هبا ضر ما كان الضر غ

وسواء يف ذلك احلرة واألمة إذا كانتا متزوجتني ولايس النكااح    .وقد ظلم من شرط هذا نفسه .له
كالبيع فال خيار يف النكاح من عيب خيص املرأة يف بداا وال خيار يف النكاح عندنا إال من أربع أن يكون 

فإن كانات   .عها حبال وهذا مانع للجماع الذي له عامة ما نكحهاحلق فرجها عظما ال يوصل إىل مجا
رتقاء فكان يقدر عن مجاعها حبال فال خيار له أو عاجلت نفسها حىت تصري إىل أن يوصل إليها فال خياار  

وإن سأل أن يشقها هو حبديدة أو ما  .للزوج وإن مل تعاجل نفسها فله اخليار إذا مل يصل إىل اجلماع حبال
وإن فعلته هي فوصل إىل مجاعها قبل  .وجيربها على ذلك مل أجعل له أن يفعل وجعلت له اخليارشاهبها 

أن أخريه مل أجعل له خيارا وال يلزمها اخليار إال عند حاكم إال أن يتراضيا مها بشيء جيوز فأجيز تراضيهما 
كان هبا قرن يقدر معاه   ولو تزوجها فوجدها مفضاة مل أجعل له خيارا ألنه يقدر على اجلماع وكذلك لو

على اجلماع مل أجعل له خيارا ولكن لو كان القرن مانعا للجماع كان كالرتق أو تكون جذماء أو برصاء 
أو جمنونة وال خيار يف اجلذام حىت يكون بينا فأما الزعر يف احلاجب أو عالمات ترى أاا تكون جذماء وال 

 .ه اخليار يف الربص ألنه ظاهر وسواء قليل الربص وكثريهتكون فال خيار فيه بينهما ألنه قد ال يكون ول

فإن كان بياضا فقالت ليس هذا برصا وقال هو برص أريه أهل العلم به فإن قالوا هو برص فله اخليار وإن 
 :واجلنون ضربان :قال الشافعي .قالوا هو مرار ال برص فال خيار له فإن شاء أمسك وإن شاء طلق

قليله وكثريه وضرب غلبة على عقله من غري حادث مرض فله اخليار يف احلاالني  فضرب خنق وله اخليار ب
فأما الغلبة على العقل باملرض فال خيار هلا فيه ما  :قال الشافعي .معا وهذا أكثر من الذي خينق ويفيق

أن  ما احلجاة يف  :فإن قال قائل .كان مريضا فإذا أفاق من املرض وثبتت الغلبة على العقل فلها اخليار
جعلت للزوج اخليار يف أربع دون سائر العيوب فاحلجة عن غري واحد يف الرتقاء ما قلت وإنه إذا يوصل إىل 

ال ترد من قرن فقد أخربنا  :فقد قال أبو الشعثاء :فإن قال .اجلماع حبال فاملرأة يف غري معاين النساء



جيزن يف بيع وال نكاح إال أن يسامى   أربع ال :سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء قال
 اجلنون واجلذام والربص  :فإن مسي جاز
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إن كان القرن مانعا للجماع بكل حال  :فتقول هبذا قيل :فإن قال قائل :قال الشافعي .والقرن  

له خيارا كما وصفت كان كالرتق وبه أقول وإن كان غري مانع للجماع فإاما هو عيب ينقصها فال أجعل 
أميا رجل تزوج امرأة  :قال عمر بن اخلطاب :أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أنه قال

  .وهبا جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها

متعاة وإن  فإذا علم قبل املسيس فله اخليار فإن اختار فراقها فال مهر هلا وال نصف وال  :قال الشافعي 
اختار حبسها بعد علمه أو نكحها وهو يعلمه فال خيار له وإن اختار احلبس بعد املسيس فصدقته أناه مل  
يعلم خريته فإن اختار فراقها فلها مهر مثلها باملسيس وال نفقة عليه يف عدهتا وال سكىن إال أن يشااء وال  

 :قال الشافعي .يرجع باملهر على وليها :فقد قيل :يرجع باملهر عليها وال على وليها فإن قال قائل

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها   :إاما تركت أن أرده باملهر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
باطل وإن أصاهبا فلها الصداق مبا استحل من فرجها  فإذا جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصاداق  

سد بكل حال ومل يرده به عليها وهي اليت غرته ال غريها ألن غريها لو زوجه للمرأة باملسيس يف النكاح الفا
فإذا كان يف النكاح الفاسد الذي عقد هلا مل يرجاع باه    .إياها مل يتم النكاح إال هبا إال يف البكر لألب

ىل أن عليها وقد جعله النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا كان يف النكاح الصحيح الذي للزوج فياه اخلياار أو  
يكون للمرأة فإذا كان للمرأة مل جيز أن تكون هي اآلخذة له ويغرمه وليها ألن أكثر أمره أن يكون غر هبا 

  .وهي غرت بنفسها فهي كانت أحق أن يرجع به عليها ولو رجع به عليها مل تعطه أوال

فإذا جعل هلا  .وقضى عمر بن اخلطاب يف اليت نكحت يف عدهتا إن أصيبت فلها املهر :قال الشافعي 
ألنه  .املهر فهو لو رده به عليها مل يقض هلا به ومل يرده على وليها مبهره إاما فسد النكاح من قبل العقد

وما جعلت له فيه اخليار إذا عقدت عقدة النكاح وهو  :لو كان بغري ويل أفسده وإن مل يكن يف عدة قال
وإين مل أجعل له اخليار بأن  .ن ذلك املعىن قائم فيهاهبا جعلت له اخليار إذا حدث هبا بعد عقدة النكاح أل

وما جعلت له فيه اخليار إذا كان هبا جعلت  :قال .النكاح فاسد ولكين جعلت له حبقه فيه وحق الولد



هلا فيه اخليار إذا كان به أو حدث به فإن اختارت فراقه قبل املسيس مل يكن له أن ميسها ومل يكن من املهر 
والذي يكون به مثل الرتق  .إن مل تعلم حىت أصاهبا فاختارت فراقه فلها املهر وهلا فراقهشيء وال متعة و

 أن يكون 
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جمبوبا فأخريها مكااا فإن كانت علمت خبصلة واحدة مما هلا فيه اخليار فلم ختتر فراقه وثبتت معه عليهاا    

نني أو ثالث فاختارت املقام معه جعلت هلا فيما وكذلك إن علمت باث .فحدث به أخرى فلها منه اخليار
وإن علمت به فتركته وهي تعلم اخليار هلا فذلك كالرضا باملقام  .سواها اخليار وهكذا هو فيما كان هبا

وإن علم شيئا هبا فأصاهبا فلها الصداق الذي مسى هلا وال خيار له إن شاء طلاق وإن   .معه وال خيار هلا
نعم اجلذام والاربص   :فهل فيه من علة جعلت هلا اخليار غري األثر قيل :لفإن قال قائ .شاء أمسك

فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثريا وهو داء مانع للجماع ال تكاد نفس أحاد أن  
 تطيب بأن جيامع من هو به وال نفس امرأة أن جيامعها من هو به فأما الولد فبني واهلل تعاىل أعلام أناه إذا  

فأما اجلنون  .ولده أجذم أو برص أو جذماء أو برصاء قلما يسلم وإن سلم أدرك نسله ونسأل اهلل العافية
واخلبل فتطرح احلدود عن اجملنون واملخبول منهما وال يكون منه تأدية حق لزوج وال زوجاة بعقال وال   

ده ويتعطل احلكم علياه يف  امتناع من حمرم بعقل وال طاعة لزوج بعقل وقد يقتل أيهما كان به زوجه وول
كثري ما جيب لكل واحد منهما على صاحبه حىت يطلقها فال يلزمه الطالق ويرد خلعه فال جيوز خلعه وهي 

وإذا جعل هلا  .لو دعت إىل جمنون يف االبتداء كان للوالة منعها منه كما يكون هلم منعها من غري الكفء
كان اخلبل واجلنون أوىل جبماع ما وصفت أن يكون هلا وله  اخليار بأن يكون جمبوبا أو له بأن تكون رتقاء

فاإن   :قال الشافعي .اخليار وأوىل أن يكون هلا فيه اخليار من أن ال يأتيها فيؤجل فإن مل يأهتا خريت
فهل من حكم هلل تعاىل أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقع فيه اخليار أو الفرقة بغري طالق  :قال

نعم جعل اهلل للموىل تربص أربعة أشهر أوجب عليه مبضيها أن يفيء أو يطلاق   :دينني قيلوال اختالف 
وذلك أنه امتنع من اجلماع بيمني لو كانت على غري مأمث كانت طاعة اهلل أن ال حينث فلما كانت علاى  

باحلنث فإن معصية أرخص له يف احلنث وفرض الكفارة يف األميان يف غري ذكر املوىل فكانت عليه الكفارة 
مل حينث أوجبت عليه الطالق والعلم حييط أن الضرر مبعاشرة األجذم واألبرص واجملنون واملخبول أكثر منه 



مبعاشرة املوىل ما مل حينث وإن كان قد يفترقان يف غري هذا املعىن فكل موضع من النكاح مل أفسخه حباال  
ه فاجلماع فيه مباح وأي الزوجني كان له اخليار فمات أو فعقده غري حمرم وإاما جعلنا اخليار فيه بالعلة اليت في

مات اآلخر قبل اخليار توارثا ويقع الطالق ما مل خيتر الذي له اخليار فسخ العقدة فإذا اختارها مل يقع طالق 
 وال إيالء وال ظهار وال لعان وال 
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  .مرياث  

رجل ألمته يف نكاح رجل ووكل رجال بتزوجيهاا فخطباها   وإذا أذن ال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
الرجل إىل نفسها فذكرت أاا حرة ومل يذكر ذلك الذي زوجها أو ذكر الذي زوجها ومل تذكره أو ذكراه 
معا فتزوجها على أاا حرة فعلم بعد عقد النكاح وقبل الدخول أو بعده أاا أمة فله اخليار يف املقام معها أو 

ممن حيل له نكاحها بأن ال جيد طوال حلرة وخياف العنت فإن اختار فراقها قبل الدخول فال  فراقها إن كان
نصف مهر وال متعة وإن مل يعلم حىت أصاهبا فلها مهر مثلها كان أقل مما مسى هلا أو أكثر إن اختار فراقهاا  

  .والفراق فسخ بغري طالق

ملهر الذي فرض هلا قبل الدخول وكله بعد الدخول أال ترى أن لو جعله تطليقة لزمه أن يكون هلا نصف ا 
ألن اهلل عز وجل أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف املهر وال يرجع مبهرها عليها وال على الذي غره من 
نكاحها حبال ألن اإلصابة توجب املهر إذا درىء فيها احلد وهذه إصابة احلد فيها ساقط وإصابة نكاح ال 

ب املقام معها كان ذلك له وإن اختار فراقها وقد ولدت أوالدا فهم أحرار فإن أح :قال الشافعي .زنا
وعليه قيمتهم يوم يسقطون من بطون أمهاهتم وذلك أول ما كان حكمهم حكم أنفسهم لسايد األماة   
ويرجع جبميع ما أخذ منه من قيمة أوالده على الذي غره إن كان غره الذي زوجه رجع باه علياه وإن   

وهكذا إذا كانت مدبرة أو  .به عليها إذا عتقت وال يرجع عليها إذا كانت مملوكة كانت غرته هي رجع
 .أم ولد أو معتقة إىل أجل مل يرجع عليها يف حال رقها ويرجع عليها إذا عتقت إذا كانت هي اليت غرته

ة بقيمة وإن كانت مكاتبة فمثل هذا يف مجيع املسائل إال أن له أن يرجع عليها وهي مكاتب :قال الشافعي
أوالدها ألن اجلناية والدين يف الكتابة يلزمها فإن أدته فذاك وإن مل تؤده وعجزت فردت رقيقا مل يلزمها يف 
حال رقها حىت تعتق فيلزمها إذا عتقت وإن كان ممن جيد طوال حلرة فالنكاح مفسوخ بكل حال ال خيار له 



إن أصاهبا فلها مهر مثلها وإن ضرب إنسان بطنها يف إثباته فإن مل يصبها فال مهر وال نصف مهر وال متعة و
  .فألقت جنينا فألبيه فيه ما يف جنني احلرة جنينا ميتا

  
 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك

 حيتاج إىل نقل 
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وسلم وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه  
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 كتاب النفقات  

قد علمنا ما   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
لنسااء  وقاال   الرجال قوامون على ا  :فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياام  وقال عز وجل

وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجاال    :تقدست أمساؤه  وعاشروهن باملعروف  وقال عز وجل
هذا مجلة ما ذكر اهلل عز وجل من الفرائض بني الزوجني وقد كتبنا ما  :قال الشافعي .عليهن درجة  

سول اهلل صالى اهلل علياه   حضرنا مما فرض اهلل عز وجل للمرأة على الزوج وللزوج على املرأة مما سن ر
وفرض اهلل عز وجل أن يؤدي كل ما عليه باملعروف ومجاع املعاروف إعفااء    :قال الشافعي .وسلم

صاحب احلق من املؤنة يف طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس ال بضرورته إىل طلبه وال تأديته بإظهار الكراهياة  
وهلن   :قال الشافعي يف قوله تعاىل .خريه احلقلتأديته وأيهما ترك فظلم ألن مطل الغين ظامل ومطله تأ

أي فما هلن مثل ما عليهن من أن يؤدى  :مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة  واهلل أعلم
  .إليهن باملعروف

  



 وجوب نفقة املرأة  

لوا  قرأ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أن ال تعد  :قال اهلل عز وجل 
باملعروف  وقال عز   :والوالدات يرضعن أوالدهن  قرأ إىل  :أن ال تعدلوا  وقال عز وجل  :إىل

أخربنا ابان   :أخربنا الشافعي قال :فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن  أخربنا الربيع قال  :وجل
يا رسول اهلل  :قالت عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن هندا

خذي ما   :إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يل إال ما يدخل بييت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أخربنا الشافعي أخربنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة  :يكفيك وولدك باملعروف  أخربنا الربيع قال

ه أن هندا أم معاوية جاءت النيب صلى اهلل عليه عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أاا حدثت
إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخاذت   :وسلم فقالت يا رسول اهلل

خذي ما يكفياك    :منه سرا وهو ال يعلم فهل علي يف ذلك من شيء فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
أخربنا سفيان عن ابن عجاالن عان    :أخربنا الشافعي قال :لأخربنا الربيع قا .وولدك باملعروف  

يا رساول اهلل   :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال
 أنفقه على ولدك    :عندي آخر قال :أنفقه على نفسك  قال  :عندي دينار قال
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 :أنفقه على خادمك  قال  :عندي آخر قال :ه على أهلك  قالأنفق  :عندي آخر قال :قال  

أنت أعلم  قال ساعيد بان أيب     :عندي آخر قال :أنفقه على خادمك  قال  :عندي آخر قال
 :أنفق علي إىل من تكلين وتقول زوجتاك  :يقول ولدك :سعيد مث يقول أبو هريرة إذا حدث هبذا

  :يف قول اهلل عز وجل :قال الشافعي .و بعينأنفق علي أ :أنفق علي أو طلقين ويقول خادمك

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن  مث   :وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف  وقوله عز وجل
خذي ما يكفيك وولدك باملعروف  بيان أن على األب أن يقوم   :قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ويف قول اهلل تبارك وتعااىل يف   :ونفقة وكسوة وخدمة قال باملؤنة اليت يف صالح صغار ولده من رضاع
ذلك أدىن أن ال تعدلوا  بيان أن على الزوج ما ال غىن بامرأته عنه من نفقة وكسوة وساكىن    :النساء

وخدمة يف احلال اليت ال تقدر على أن تنحرف ملا ال صالح لبداا إال به من الزمانة واملرض فكال   :قال



وحيتمل أن يكون عليه خلادمها نفقة إذا كانت ممن يعرف أاا ال ختدم نفساها   :الق .هذا الزم للزوج
وهو مذهب غري واحد من أهل العلم فيفرض على الرجل نفقة خادم واحد للمرأة اليت األغلب أن مثلها ال 

طيهاا  ختدم نفسها وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد فإذا مل يكن هلا خادم فال أعلمه جيرب علاى أن يع 
خادما ولكن جيرب على من يصنع هلا من طعامها ما ال تصنعه هي ويدخل عليها ما ال خترج إلدخاله من املاء 

وينفق على ولده حىت يبلغوا احمليض واحللم مث ال نفقة  :قال الشافعي .ومن مصلحتها ال جياوز به ذلك
ى النفقة عليهم إذا كانوا ال يغنون أنفسهم هلم عليه إال أن يتطوع إال أن يكونوا زمىن فينفق عليهم قياسا عل

وإاما ينفق عليهم ما مل تكن هلم أموال فإذا كانت هلم أماوال   .يف الصغر وسواء يف ذلك الذكر واألنثى
وسواء يف ذلك ولده وولد ولده وإن سفلوا ما مل يكن هلم أب دونه يقادر   :قال .فنفقتهم يف أمواهلم

ن األب واألم ومل يكن هلما مال ينفقان منه على أنفساهما أنفاق   وإذا زم :قال .على أن ينفق عليهم
عليهما الولد ألاما قد مجعا احلاجة والزمانة اليت ال ينحرفان معها واليت يف مثل حال الصغر أو أكثر ومان  
نغقتهم اخلدمة كما وصفت واألجداد وإن بعدوا آباء إذا مل يكن هلم أب دونه يقدر على النفقة عليهم أنفق 

وينفق إذا كانوا كما وصفت على ولده بأام منه وينفق علياه وهلل   :قال الشافعي .ليهم ولد الولدع
وينفق على امرأته غنية كانت  :قال .بذلك املعىن ال باالستمتاع منهم مبا يستمتع به الرجل من امرأته

وال شاك إذا   :لقا .أو فقرية حببسها على نفسه لالستمتاع هبا وغري ذلك ومنعها من ذلك من غريه
 كانت 
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امرأة الرجل قد بلغت من السن ما جيامع مثلها فامتنع من الدخول عليها ومل متتنع من الدخول علياه وال    

منه بعد الدخول عليه فعليه نفقتها ما كانت زوجة له مريضة وصحيحة وغائبا عنها وحاضرا هلا وإن طلقها 
ها يف العدة ألنه ال مينعه من أن تصري حالال له يستمتع هبا إال نفسه إذا أشهد وكان ميلك الرجعة فعليه نفقت

شاهدين أنه راجعها فهي زوجته وإذا مل يفعل فهو منع نفسه من رجعتها وال ينفق عليها إذا مل يكن ميلاك  
امع مثلها وإذا نكح الصغرية اليت ال جي :قال .الرجعة ألاا أحق بنفسها منه وال حتل له إال بنكاح جديد

ليس عليه نفقتها ألنه ال يستمتع هبا وأكثر ما ينكح له االستمتاع هبا وهذا  :وهو صغري أو كبري فقد قيل
ينفق عليها ألاا ممنوعة  :ولو قال قائل .قول عدد من علماء أهل زماننا ال نفقة هلا ألن احلبس من قبلها



عليه النفقة ألن احلبس  :و الصغري فقد قيلوإذا كانت هي البالغة وه :قال .به من غريه كان مذهبا
إذا علمته صغريا ونكحته فال نفقة هلاا ألن معلوماا أن مثلاه ال     :جاء من قبله ومثلها يستمتع به وقيل

وال جتب النفقة المرأة حىت تدخل على زوجها أو ختلي بينه وبني الدخول عليها  :قال .يستمتع بامرأته
 .هي املمتنعة من الدخول عليه فال نفقة هلا ألاا مانعة له نفساها  فيكون الزوج يترك ذلك فإذا كانت

 .وكذلك إن هربت منه أو منعته الدخول عليها بعد الدخول عليه مل يكن هلا نففة ما كانت ممتنعة مناه 

وإذا نكحها مث خلت بينه وبني الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها ألن احلابس مان    :قال الشافعي
وإذا نكحها مث غاب عنها فسألت النفقة فإن كانت خلت بينه وبني نفسها فغاب  :شافعيقال ال .قبله

ومل يدخل عليها فعليه النفقة وإن مل تكن قد خلت بينه وبني نفسها وال منعته فهي غري خملية حىت ختلي وال 
واهلل سبحانه  .قدمنفقة عليه وتكتب إليه ويؤجل فإن قدم وإال أنفق إذا أتى عليه قدر ما يأتيه الكتاب وي

  .وتعاىل أعلم

 .فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن    :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

ففي هذا داللة على أن على املرء أن يعول امرأته ومبثل هذا جاءت السنة كما ذكارت يف   :قال الشافعي
نفقة املوسر ونفقة املقتر عليه رزقه وهاو   :فقة نفقتانوالن :قال .الباب قبل هذا من الكتاب والسنة

وأقل ما يلازم   :قال .لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه    :قال اهلل عز وجل .الفقري
فإن كان املعروف أن األغلب من نظرائها ال تكاون إال   :قال .املقتر من نفقة امرأته املعروف ببلدمها

حدا ال يزيد عليه وأقل ما يعوهلا به وخادمها ما ال يقوم بدن أحد على أقل منه خمدومة عاهلا وخادما هلا وا
 وذلك مد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا يف 
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كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون حنطة كان أو شعريا أو ذرة أو أرزا أو سلتا وخلادمها مثله ومكيلة   

أو مسنا بقدر ما يكفي ما وصفت من ثالثني مدا يف الشهر وخلادمها شابيه باه    من أدم بالدها زيتا كان
قاال   .ويفرض هلا يف دهن ومشط أقل ما يكفيها وال يكون ذلك خلادمها ألنه لايس بااملعروف هلاا   

وإن كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافا من احلبوب كان هلا األغلب من قوت مثلها يف ذلك البلد  :الشافعي
وفرض هلا من الكسوة ما  .ا يف الشهر أربعة أرطال حلم يف كل مجعة رطل وذلك املعروف هلاوقد قيل هل



يكسي مثلها ببلدها عند املقتر وذلك من القطن الكويف والبصري وما أشبههما وخلادمها كرباس وتبان وما 
ف وسراويل وقميص أشبهه وفرض هلا يف البالد الباردة أقل ما يكفي يف الربد من جبة حمشوة وقطيفة وحلا

ومخار أو مقنعة وخلادمها جبة صوف وكساء تلتحفه يدىفء مثلها وقميص ومقنعة وخف وما ال غىن هبا عنه 
وتكفيها القطيفة سنتني واجلبة احملشوة كما يكفاي   :قال .وفرض هلا للصيف قميصا وملحفة ومقنعة

ا هذا أو زهيدة يكفيها أقل من هذا وإن كانت رغيبة ال جيزيه :قال الشافعي .مثلها السنتني وحنو ذلك
دفعت هذه املكيلة إليها وتزيدت إن كانت رغيبة من مثن أدم أو حلم أو عسل وما شاءت يف احلاب وإن  

  .كانت زهيدة تزيدت فيما ال يقوهتا منه من الطعام ومن فضل املكيلة

سلم وفرض هلا مان األدم  وإن كان زوجها موسعا عليه فرض هلا مدين مبد النيب صلى اهلل عليه و :قال 
واللحم ضعف ما وصفته المرأة املقتر وكذلك يف الدهن والعسل وفرض هلا من الكسوة وسط البغادادي  
واهلروي ولني البصرة وما أشبهه وكذلك حيشى هلا للشتاء إن كانت ببالد حيتاج أهلها إىل احلشو وتعطاى  

إن كانت زهيدة حىت تعطى مدا مبد الانيب   قطيفة وسطا ال تزاد وإن كانت رغيبة فعلى ما وصفت وتنقص
وأفرض  :قال الشافعي .صلى اهلل عليه وسلم يف اليوم ألن هلا سعة يف األدم والفرض تزيد هبا ما أحبت

عليه يف هذا كله مكيلة طعام ال دراهم فإن شاءت هي أن تبيعه فتصرفه فيما شاءت صرفته وأفرض هلا نفقة 
مدا وثلثا مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن ذلك سعة ملثلها وأفرض هلاا  خادم واحد ال أزيد عليه وأجعله 

عليه يف الكسوة الكرباس وغليظ البصري والواسطي وما أشبهه ال أجاوزه مبوسع من كان ومان كانات   
وأجعل عليه المرأته فراشا ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أشبهه وللخادمة الفروة ووساادة   .امرأته

وإاما جعلت أقل الفرض مدا بالداللة عن رسول اهلل  .ه من عباءة أو كساء غليظ فإن بلي أخلفهوما أشبه
 صلى اهلل عليه وسلم يف دفعه إىل الذي أصاب أهله يف شهر 
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رمضان بعرق فيه مخسة عشر أو عشرون صاعا لستني مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكني والعرق   

ا على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ولكن الذي حدثه أدخل الشك يف احلاديث  مخسة عشر صاع
وإاما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين ألن أكثر ما جعل الانيب   :قال .مخسة عشر أو عشرين صاعا

صلى اهلل عليه وسلم يف فدية الكفار لألذى مدين لكل مسكني وبينهما وسط فلم أقصر عن هذا ومل أجاوز 



والفرض على الوسط الاذي   :قال .ن معلوما أن األغلب أن أقل القوت مد وأن أوسعه مدانهذا أل
وإذا دخل الرجال   :قال الشافعي .ليس باملوسع وال باملقتر ما بينهما مد ونصف للمرأة ومد للخادم

مالاه   بامرأته مث غاب عنها أي غيبة كانت فطلبت أن ينفق عليها أحلفت ما دفع إليها نفقة وفرض هلا يف
نفقتها وإن مل يكن له نقد بيع هلا من عرض ماله وأنفق عليها ما وصفت من نفقة موسع أو مقتر أي احلالني 

فإن قدم فأقام عليها بينة أو أقرت بأن قد قبضت منه أو من أحد عنه نفقة وأخذت  :قال .كانت حاله
لب النفقة بغري إبراء له منها وإن غاب عنها زمانا فتركت ط :قال .غريها رجع عليها مبثل الذي قبضت

وكذلك إن كان حاضرا فلم ينفق عليها فطلبت فيماا   :قال .مث طلبتها فرض هلا من يوم غاب عنها
مل يادفع إيل شايئا    :قد دفعت إليها نفقتها وقالت :وإن اختلفا فقال :قال .مضى فعليه نفقتها

ا به والنفقة كاحلقوق ال يربئه منها إال إقرارهاا أو  فالقول قوهلا مع ميينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقراره
وإن دفع إليها نفقة سنة مث طلقها ثالثا رجع عليها مبا بقي من نفقة السنة  :قال .بينة تقوم عليها بقبضه

وإن طلق واحدة أو اثنتني ميلك الرجعة فيهما رجع عليها مبا بقي من نفقة  :قال .من يوم وقع الطالق
العدة الن كانت حامال فطلقها ثالثا أو واحدة رجع عليها مبا بقي من نفقة السنة بعاد   السنة بعد انقضاء

وإن تركها سنة ال ينفق عليها وأبرأته من نفقة تلك السنة وسنة مستقبلة برىء من  :قال .وضع احلمل
ل أن جتب هلا وكان هلا نفقة السنة املاضية ألاا قد وجبت هلا ومل يربأ من نفقة السنة املستقبلة ألاا أبرأته قب

أن تأخذه هبا وما أوجبت عليه من نفقتها فماتت فهو لورثتها وإذا مات ضربت ماع الغرمااء يف مالاه    
  .كحقوق الناس عليه واهلل تعاىل أعلم

  
 ID ' '    العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ

 املذكر 
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) : تعاىلكقوله اهلل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
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 ة وال جتب باب يف احلال اليت جتب فيها النفق 

وإذا ملك الرجل عقدة املرأة جيامع مثلها وإن مل تكن بالغا فخلات بيناه    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وبني الدخول عليها أو خلى أهلها فيما بينه وبني ذلك إن كانت بكرا ومل متتنع هي من الادخول علياه   

وكذلك إن كاان صاغريا    :قال .وجب عليه نفقتها كما جتب عليه إذا دخل هبا ألن احلبس من قبله
ولو كان الزوجان بالغني فامتنعت املرأة من  :قال الشافعي .تزوج بالغا فعليه نفقتها ألن احلبس من قبله

الدخول أو أهلها لعلة أو إصالح أمرها مل جتب على زوجها نفقتها حىت ال يكون االمتناع من الدخول إال 
عليه فغاب عنها مل يكن عليه نفقتها حىت حيضر فال متتنع  ولو امتنعت من الدخول :قال الشافعي .منه

من الدخول عليه وإن طالت غيبته إال أن يبعث إليه أهلها أن أقدم فادخل فيؤجل بقدر ما يسري بعد بلاوأ  
رسالتها إليه أو تسري هي إليه وبوسع يف ذلك عليه لقضاء حاجته وما أشبه ذلك فإن تأخر بعد ذلك وجب 

ولو دخلت عليه فمرضت مرضا ال يقدر على إتيااا معاه   :قال .ن احلبس جاء من قبلهعليه نفقتها أل
  .كانت عليه نفقتها وكذلك إن كان يقدر على إتيااا إذا مل متتنع من أن يأتيها إن شاء

وكذلك لو كانت مل تدخل عليه وخلت بينه وبني نفسها كانت عليه نفقتها وهذا خمالف للصغر هذا إاما  
  .متناع فيه من اإلتيان منه ألنه يعافها بال امتناع منها ألاا حتتمل أن تؤتىيكون اال

ولو أصاهبا يف الفرج شيء يضر به اجلماع ضررا شديدا منع من مجاعها إن شاءت وأخذ بنفقتها  :قال 
ا مان  وكذلك لو ارتتقت فلم يقدر على أن يأتيها أبدا بعدما أصاهبا أخذ بنفقته .إال أن يشاء أن يطلقها

ولو أذن هلاا   :قال .قبل أن هذا عارض هلا ال منع منها لنفسها وقد جومعت وكانت ممن جيامع مثلها
 :قاال  .فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها صوم بنذر أو كفارة كانت عليه نفقتها يف حاالهتا تلك كلها

نفقة هلا حىت ختلي بينه  وإذا دخلت عليه أو مل تدخل عليه فهربت أو امتنعت أو كانت أمة فمنعها أهلها فال
ولو ادعت عليه أنه طلقها ثالثا وأنكر فامتنعت منه مل يكن هلا نفقة حىت  :قال الشافعي .وبني نفسها

ولو أقر أنه طلق إحدى نسائه ثالثا ومل يبني أخذ بنفقتهن كلهن حىت  :قال .تعود إىل غري االمتناع منه
وكل زوجة حلر مسلم حرة مسلمة  :قال الشافعي .نهنيبني ألان حمبوسات به واالمتناع كان منه ال م



أو ذمية فسواء يف النفقة واخلدمة على قدر سعة ماله وضيقه وكذلك إن كانت امرأته أمة فخلى بينه وبينها 
 إال أنه ليس عليه إن كان موسعا أن ينفق لألمة على خادم ألن املعروف لألمة أاا خادم كانت يف 
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ويلزم الزوج نفقة ولده على ما ذكرت من قدر نفقه  :قال الشافعي .اهة وكثرة الثمن ما كانتالفر  

امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا مماليك فليس عليه نفقتهم وإذا عتقوا فعلياه نفقتاهم   
ال عم وال خالة وال وينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت وال ينفق على أحد بقرابة غريهم أخ و

 وكل زوج  :قال .على عمة وال على ابن من رضاعة وال على أب منها

 باب نفقة العبد علي امرأته  

وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أو كتابية أو أمة فعليه نفقااهتن كلاهن    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يس عبد إال وهو مقتر ألن ما بيديه وإن اتسع ملاك  كنفقة املقتر ال خيالفه وال يفرض عليه أكثر منها ألنه ل

واملكاتب واملدبر  :قال .وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارا كانوا أو مماليك :قال .لسيده
وكل من مل تكمل فيه احلرية يف هذا كله كاململوك وإن كانت للمكاتب أم ولد وطئها يف املكاتبة بامللاك  

وينفق العبد علاى   :قال .ن عجز فليس عليه نفقتهم ألام مماليك لسيدهفولدت له أنفق على ولده فإ
امرأته إذا طلقها طالقا ميلك الرجعة يف العدة وإذا مل ميلك رجعتها مل ينفق عليها إال أن تكون حامال فينفق 

وهاي   فإذا أنفق عليها .عليها ألن نفقة احلوامل فرض يف كتاب اهلل تعاىل ولست أعرفها إال ملكان الولد
مطلقة ال ميلك رجعتها وهو يراها حامال مث بان أن ليس هبا محل رجع عليها بالنفقة من يوم طلقها وأنفاق  

وسواء أنفق عليها بأمر قاض أو غري أمر قاض ألنه كان يلزمه يف الظاهر على معىن  .عليها إن أراد ذلك
  .املوفقواهلل تعاىل  .أاا حامل وإذا بان أاا ليست حبامل رجع عليها به

  
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  



 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :نعميتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله   
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :ازجو  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
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 باب الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته  

دل كتاب اهلل عز وجل مث سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم على أن على  : تعاىلقال الشافعي رمحه اهلل 
  .الرجل أن يعول امرأته

فلما كان من حقها عليه أن يعوهلا ومن حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ماا   :قال الشافعي 
ة يستمتع هبا ومينعها غاريه  للزوج على املرأة وللمرأة على الزوج احتمل أن ال يكون للرجل أن ميسك املرأ

تستغين به ومينعها أن تضطرب يف البلد وهو ال جيد ما يعوهلا به فاحتمل إذا مل جيد ما ينفق عليها أن ختاري  
املرأة بني املقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بال طالق ألاا ليست شيئا أوقعه الزوج وال جعل 

أخربنا مسلم بن خالد عن عبيد اهلل عان   :أخربنا الشافعي قال :قالأخربنا الربيع  .إىل أحد إيقاعه
نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غاابوا عان   



وهذا  :قال الشافعي .نسائهم يأمرهم أن يأخذوها أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
صفت قبله وإليه يذهب أكثر أصحابنا وأحسب عمر واهلل تعاىل أعلم مل جيد حبضرته هلم أماواال  يشبه ما و

يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إىل أمراء األجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها والطالق إن مل جيادوها  
مرأته يوما بيوم مل وإذا وجد نفقة ا :قال .وإن طلقوا فوجد هلم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا

يفرق بينهما وإذا مل جيدها مل يؤجل أكثر من ثالث وال مينع املرأة يف الثالث من أن خترج فتعمل أو تسأل 
فإن مل جيد نفقتها خريت كما وصفت يف هذا القول فإن كان جيد نفقتها بعد ثالث يوما ويعاوز يوماا   

للنفقة على املقتر خريت يف هذا القول فاإذا   خريت إذا مضت ثالث فلم يقدر على نفقتها بأقل ما وصفت
بلغ هذا ووجد نفقتها ومل جيد نفقة خادمها مل ختري ألاا متاسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه مىت 

وإذا فرق بينهما مث أيسر مل ترد عليه وال ميلك رجعتها يف العدة إال أن تشاء هي  :قال .أيسر أخذته به
من قال هذا فيمن ال جيد ما ينفق على امرأته فلم جيد صداقها لزمه عندي إذا مل و :قال .بنكاح جديد

قاال   .جيد صداقها أن خيريها وإن وجد نفقتها بعد ثالث ليال وما أشبهها ألن صداقها شبيه بنفقتاها 
وإن نكحته وهي تعرف عسرته فحكمها وحكمه يف عسرته كحكم املرأة تنكح الرجل موسرا  :الشافعي
نه قد يوسر بعد العسر ويعسر بعد اليسر وقد تعلمه معسرا وهي ترى له حرفة تغنيها أو ال تغنياه  فيعسر أل

 وإذا أعسر بنفقة املرأة فأجل ثالثا مث  :قال الشافعي .وتغنيها أو من يتطوع يف فيعطيه ما يغنيها
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اقه ألن اختيارها املقام معه عفاو عماا   خريت فاختارت املقام معه فمىت شاءت أجل أيضا مث كان هلا فر  

مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غري جائز عما استقبل فال جيوز عفوها عما مل جيب هلا وهي كاملرأة تنكح 
وإذا أعسر بالصداق ومل  :قال .الرجل تراه معسرا ألاا قد تعفو ذلك مث يوسر بعد عسرته فينفق عليها

معه مل يكن هلا فراقه ألنه ال ضرر على بداا ما أنفق عليها يف استئخار  يعسر بالنفقة فخريت فاختارت املقام
صداقها وقد عفت فرقته كما خيري صاحب املفلس يف عني ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه فال يكون 

وإذا نكحها فأعسر بالصداق  :قال الشافعي .له أن يأخذ بعد عني ماله وصداقها دين عليه إال أن تعفو
  .أن ال تدخل عليه حىت يعطيها الصداق وهلا النفقة إن قالت إذا جئت بالصداق خليت بيين وبينك فلها



وإن دخلت فأعسر بالصداق مل يكن هلا أن ختري ألاا قد رضيت بالدخول بال صداق وال  :قال الشافعي 
جل من عني ماله جيده متتنع منه ما كان ينفق عليها ودخوهلا عليه بال صداق رضا بذمته كما يكون رضا الر

  .بذمة غرميه أو تفوت عند غرميه فال يكون له إال ذمة غرميه

وسواء يف العسرة بالصداق والنفقة كل زوج وزوجة احلر حتته األمة والعبد حتته احلرة واألمة كلهم  :قال 
فقة فاال خياار   سواء واخليار لألمة حتت احلر يف العسرة بالنفقة فإن شاء سيدها أن يتطوع عن الزوج بالن

وكذلك اخليار للحرة ال لوليها فاإن   :قال .لألمة ألنه واجد للنفقة وإذا امتنع فاخليار لألمة ال لسيدها
كانت األمة أو احلرة مغلوبة على عقلها أو صبية مل تبلغ مل يكن لويل واحدة منهما أن يفرق بينها وباني  

لصداق فالصداق لسيد األمة واخليار لسيد األمة زوج األمة با :زوجها بعسره بصداق وال نفقة وإذا أعسر
ال لألمة فإن اختارت األمة فراقه واختار السيد أن ال تفارقه مل يكن عليه أن يفرق بينهما ألن ذلك لسيدها 
وال ضرر فيه عليها واملسلم حتته الكتابية والكتايب حتته الكتابية إذا طلبت املرأة حقها قبله يف نفقة وصاداق  

ال خيار للمرأة يف عسرة الازوج   :وقد قيل :قال الشافعي .من مثله لألزواج احلرائركما وصفت 
بالنفقة وختلى تطلب على نفسها وال خيار يف عسره بالصداق وهلا االمتناع منه مال ما مل تدخل عليه فإذا 

وعلاى   :لقا .دخلت عليه مل يكن هلا فإذا دخلت عليه مل يكن هلا االمتناع منه وهي غرمي من الغرماء
السيد نفقات أمهات أوالده ومدبره ورقيقه كلهم ذكرهم وأنثاهم مسلمهم وكافرهم وليس علياه نفقاة   

  .مكاتبيه حىت يعجزوا فإذا عجزوا فعليه نفقتهم
  

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
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 أي الوالدين أحق بالولد باب  



أخربنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هالل بن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
أيب ميمونة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خري غالما بني أبيه وأمه أخربنا 

ابن عيينة عن يونس بن عبد اهلل اجلرمي عن عمارة اجلرماي   أخربنا :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال
 .وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خريته :خريين علي بني أمي وعمي مث قال ألخ يل أصغر مين :قال

أخربنا إبراهيم بن حممد عن يونس بن عبد اهلل عان عماارة    :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
وهذا لو بلغ مبلغ هذا  :تعاىل عنه بني أمي وعمي وقال ألخ يل أصغر مين خريين علي رضي اهلل :قال

فإذا افترق األبوان  :قال الشافعي .ويف احلديث  وكنت ابن سبع أو مثان سنني   :خريته قال إبراهيم
ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بولدها ما مل تتزوج وما كانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو مثان سانني  

 .فإن اختار أمه فعلى أبيه نفقته وال مينع من تأديبه .وهو يعقل خري بني أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

وسواء يف ذلك الذكر واألنثى وخيرج الغالم إىل الكتاب والصناعة إن كان من أهلها ويأوي عناد   :قال
وإن كانت جارية  .ه وتأتيه يف األيامأمه وعلى أبيه نفقته وإن اختار أباه مل يكن ألبيه منعه من أن يأيت أم

  .مل متنع أمها من أن تأتيها وال أعلم على أبيها إخراجها إليها إال من مرض فيؤمر بإخراجها عائدة

وإن ماتت البنت مل متنع األم من أن تليها حىت تدفن وال متنع يف مرضها من أن تلي متريضاها يف   :قال 
وال فهو كالصغري وكذلك إن كان غري خمباول مث خبال فهاو    وإن كان الولد خمب :قال .منزل أبيها

وإاما أخري الولد بني أبيه وأمه إذا كان معا ثقة للولد فاإن   :قال .كالصغري األم أحق به وال خيري أبدا
وإذا خري الولد فاختار أن يكاون   :قال .كان أحدمها ثقة واآلخر غري ثقة فالثقة أوالمها به بغري ختيري

  .ن مث عاد فاختار اآلخر حول إىل الذي اختار بعد اختياره األولعند أحد األبوي

وإذا نكحت املرأة فال حق هلا يف كينونة ولدها عندها صغريا كان أو كبريا ولو اختارها ما كانت  :قال 
ناكحا فإذا طلقت طالقا ميلك فيه الزوج الرجعة أو ال ميلكها رجعت على حقها فيهم فاإذا راجعهاا أو   

غريه دخل هبا أو مل يدخل هبا أو غاب عن بلدها أو حضر فال حق هلا فيهم حىت تطلق وكلماا  نكحته أو 
طلقت عادت على حقها فيهم ألاا متنعه بوجه فإذا ذهب فهي كما كانت قبل أن تكون وأن يف ذلك حقا 

لولد ال ختالفها وإذا تزوجت املرأة وهلا أم ال زوج هلا فاألم تقوم مقام ابنتها يف ا :قال الشافعي .للولد
 يف شيء وإن كان هلا زوج مل يكن هلا 
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وإذا آمات األم مان    :قال .فيهم حق إال أن يكون زوجها جد الولد فال متنع حقا فيهم عند والد  

وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن الولد فاألم أوىل  :قال الشافعي .الزوج كانت أحق هبم من اجلدة
ها مث أم أمها مث أمهات أمها وإن بعدن مث اجلدة أم األب مث أمها مث أمهاهتا مث اجلدة أم اجلد أيب األب مث مث أم

وال  :قاال  .أمها مث أمهاهتا مث األخت لألب واألم مث األخت لألب مث األخت لألم مث اخلالة مث العماة 
وال حق ألحد مع األب  :قال .ساء أوىلوالية ألم أيب األم ألن قرابتها بأب ال بأم فقرابة الصيب من الن

 .غري األم وأمهاهتا فأما أخواته وغريهن فإاما يكون حقهن باألب فال يكون هلن حق معه وهن يدلني به

وكذلك أباو أب   :قال .واجلد أبو األب يقوم مقام األب إذا مل يكن أب أو كان غائبا أو غري رشيد
األب والعصبة يقومون مقام األب إذا مل يكان أحاد   وكذلك العم وابن العم وابن عم  :قال .األب

  .أقرب منهم مع األم وغريها من أمهاهتا

وإذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به املرأة كانت بلده وبلدها أو بلد أحادمها دون   :قال 
  .اآلخر أو مل تكن فسواء واألب أحق بالولد مرضعا كان أو كبريا أو كيف ما كان

ك قرابة األب وإن بعدت والعصبة إذا افترقت الدار أوىل فإن صارت األم أو اجلدات معهم يف الدار وكذل 
وكال ماا    :قال الشاافعي  .اليت يتحول هبم إليها أو رجع هو هبم إىل بلدها كانت على حقها فيهم

و مان يناازع   وصفت إذا كانت الزوجة حرة أو من ينازع يف الولد بقرابتها حرا فأما إذا كانت الزوجة أ
وكذلك  :قال .بقرابتها مماليك فال حق للمملوك يف الولد احلر واألب احلر أحق هبم إذا كانوا أحرارا

 :قال .إن نكحت أمهم وهي حرة أو مل تنكح وهي غري ثقة وهلا أم مملوكة فال حق للمملوكة بقرابة أم

وإذا  :قاال  .يف الولدومىت عتقت كانت على حقها  :قال .وكذلك كل من مل تكمل فيه احلرية
وإذا كان الولد من حرة وأبوه مملوك فأمهم أحاق   :قال .كان ولد احلر مماليك فمالكهم أحق هبم منه

وليس على األب إذا مل تكمل فيه احلرية نفقة ولده من زوجة له  :قال .هبم وال خيريون يف وقت اخليار
حرا وهم مماليك فإذا عتقوا فنفقتهم علاى  إن كانوا مماليك فنفقتهم على سيدهم وكذلك لو كان أبوهم 

أبيهم احلر وال نفقة على األب الذي مل تكمل فيه احلرية عتقوا أو كانوا أحرارا من األصل بأن أمهم حارة  
ألنه غري وارث هلم وال ذو مال ينفق عليهم منه وال يستمتع منهم مبا يستمتع به من أمهم إذا كانت زوجة 



وإذا كان من ينازع يف الولد أم أو قرابة غري ثقة فال حق له يف  :قال .عنده وال حق له يف كينونة الولد
 الولد وهي كمن مل يكن يف هذه احلال وأقرب الناس به أحق باملنازعة كأن أمه كانت غري ثقة 
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لولد كماا  وأمها ثقة فاحلق ألمها ما كانت البنت غري ثقة ولو صلح حال البنت رجعت على حقها يف ا  

تنكح فال يكون هلا فيهم حق وتئيم فترجع على حقها فيهم وهكذا إن كان األب غري ثقة كان أبوه يقاوم  
  .مقامه وأخوه وذو قرابته فإذا صلحت حاله رجع إىل حقه يف الولد فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه

  
 باب إتيان النساء حيضا  

فزعم بعاض   :قال .ويسألونك عن احمليض    :عز وجل قال اهلل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
حىت يطهرن  حىت يرين الطهر  فإذا تطهرن  باملاء  فاأتوهن    :أهل العلم بالقرآن أن قول اهلل عز وجل

  .وما أشبه ما قال واهلل تعاىل أعلم مبا قال :قال .من حيث أمركم اهلل  أن جتتنبوهن

ن النساء يف احمليض ألذى احمليض وإباحته إتياان إذا طهرن وتطهرن ويشبه أن يكون حترمي اهلل عز وجل إتيا 
 .باملاء من احليض على أن اإلتيان املباح يف الفرج نفسه كالداللة على أن إتيان النساء يف أدبارهن حمرم

وفيه داللة على أنه إاما حرم إتيان النساء يف دم احليض الذي تؤمر فيه املرأة بالكف عان الصاالة    :قال
والصوم ومل حيرم يف دم االستحاضة ألاا قد جعلت يف دم االستحاضة يف حكم الطاهر جيب عليها الغسل 

فإذا كانت املرأة حائضا مل حيل لزوجها أن  .من دم احليض ودم االستحاضة قائم والصالة والصيام عليها
على سفر ومل جتد ماء فإذا وإن كانت  :يصيبها وال إذا طهرت حىت تطهر باملاء مث حيل له أن يصيبها قال

تيممت حل له أن يصيبها وال حيل له إصابتها يف احلضر بالتيمم إال أن يكون هبا قرح مينعها الغسل فتغسل 
فرجها وما ال قرح فيه من جسدها باملاء مث تتيمم مث حتل له إصابتها إذا حلت هلا الصالة ويصايبها يف دم  

وبني يف اآلية إاما اى عن إتيان النساء يف احملايض   :الق .االستحاضة إن شاء وحكمه حكم الطهارة
ومعروف أن اإلتيان اإلتيان يف الفرج ألن التلذذ بغري الفرج يف شيء من اجلسد ليس إتيانا ودلات سانة   
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن للزوج مباشرة احلائض إذا شدت عليها إزارها والتلذذ مباا فاوق   

  .ا جبسده وفرجه فذلك لزوج احلائض وليس له التلذذ مبا حتت اإلزار منهااإلزار مفضيا إليه



  
 ID ' '     مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلاة

 وجزء منها 
  
 ر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتص  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 باب إتيان النساء يف أدبارهن  

قاال   .نساؤكم حرث لكم فأتوا حارثكم     :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .حمليضوبني أن موضع احلرث موضع الولد وأن اهلل تعاىل أباح اإلتيان فيه إال يف وقت ا :الشافعي

قال الشافعي وإباحة اإلتيان يف موضع احلرث يشبه أن يكون حترمي إتيان يف  .و  أىن شئتم  من أين شئتم 
  .غريه فاإلتيان يف الدبر حىت يبلغ منه مبلغ اإلتيان يف القبل حمرم بداللة الكتاب مث السنة

ن شافع عن عبد اهلل بن علي بن أخربنا عمي حممد بن علي ب :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
قال حممد بن علي وكان  :السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فالن ابن أحيحة ابن فالن األنصاري قال

ثقة عن خزمية بن ثابت أن سائال سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن إتيان النساء يف أدبارهن فقاال  
اه أو أمر به فدعي  فقال كيف قلت يف أي اخلربتني أو حالل  مث دع  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يف أي اخلرزتني أو يف اخلصفتني أمن دبرها يف قبلها فنعم أم من دبرها يف دبرها فال إن اهلل ال يستحي مان  
فأما التلذذ بغري إبالأ الفرج بني اإللياتني ومجياع    :قال الشافعي .احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن  

وسواء هو من األمة أو احلرة فإذا أصاهبا فيما هناك مل حيللها  :قال .أس به إن شاء اهلل تعاىلاجلسد فال ب
لزوج إن طلقها ثالثا ومل حيصنها وال ينبغي هلا تركه وإن ذهبت إىل اإلمام ااه فإن أقر بالعودة له أدبه دون 



له حد الزنا وأغرم إن كان غاصبا هلاا  احلد وال غرم عليه فيه هلا ألاا زوجة ولو كان يف زنا حد فيه إن فع
  .ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه :قال .مهر مثلها

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم  قرأ إىل  العادون  قال الشافعي   :قال اهلل عز و جل 
ى األزواج وماا  فكان بينا يف ذكر حفظهم لفروجهم إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياام حترمي ما سو

  :وبني أن األزواج وملك اليمني من اآلدميات دون البهائم مث أكدها فقال عز وجل .ملكت األميان

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  فال حيل العمل بالذكر إال يف الزوجة أو يف ملك اليمني وال حيل 
يستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم ول  :وقال يف قول اهلل تعاىل .االستمناء واهلل تعاىل أعلم

ومن كاان    :اهلل من فضله  معناها واهلل أعلم ليصربوا حىت يغنيهم اهلل تعاىل وهو كقوله يف مال اليتيم
والذين هم لفروجهم   :وكان يف قول اهلل عز وجل .غنيا فليستعفف  ليكف عن أكله بسلف أو غريه

مياام  بيان أن املخاطبني هبا الرجال ال النساء فدىل على أناه ال  حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أ
 حيل للمرأة أن تكون 
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متسرية مبا ملكت ميينها ألاا متسراة أو منكوحة ال ناكحة إال مبعىن أاا منكوحة وداللة على حترمي إتيان   

عليهن العدة وهلن املرياث منهم وغري ذلك مان  البهائم ألن املخاطبة بإحالل الفرج يف اآلدميات املفروض 
  .فرائض الزوجني

  
 االختالف يف الدخول  

إذا ملك الرجل عقدة املرأة فأراد الدخول هبا فإن كان مهرهاا حااال أو    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
الدخول عليه مىت  بعضه مل جترب على الدخول عليه حىت يدفع احلال منه إليها وإن كان دينا كله أجربت على

شاء ال وقت هلا يف ذلك أكثر من يوم لتصلح أمرها وحنوه ال جياوز هبا ثالثا إذا كانت بالغا وجيامع مثلاها  
وسواء يف هذا اململوكة واحلرة وليس لويل احلرة وال لسيد األمة منعه إياها إذا دفع صداقها إن كان حاال أو 

الصداق إال ما يؤجل يف دين الناس ويباع عليه يف مالاه   وال يؤجل الرجل يف :قال .ما كان حاال منه
وهاذا كلاه إذا    :قال .كما يباع عليه يف الدين وحيبس فيه كما حيبس يف الديون ال افتراق يف ذلك



كانت الزوجة بالغا أو مقاربة البلوأ أو جسيمة حيتمل مثلها أن جيامع فإذا كانت ال حتتمال أن جتاامع   
 حتتمل اجلماع وليس على الزوج دفع صداقها وال شيء منه وال نفقتها حاىت  فألهلها منعها الدخول حىت

ال أدفع الصاداق   :ومىت كانت بالغا فقال :قال .تكون يف احلال اليت جيامع مثلها وخيلى بينه وبينها
ال ندفعها حىت تدفع الصداق فأيهما تطوع أجربت اآلخر على ما عليه فإن تطوع  :حىت تدخلوها وقالوا

بدفع الصداق أجربت أهلها على إدخاهلا وإن تطوع أهلها بإدخاهلا أجربت الازوج علاى دفاع     الزوج
  .الصداق

وإن امتنعوا معا أجربت أهلها على وقت يدخلواا فيه وأخذت الصداق من زوجها فإن دخلات   :قال 
وإن كانت بالغا  :افعيقال الش .دفعته إليها وجعلت هلا النفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا

فإن كانت مع هذا مضناة من مرض ال  :قال .مضنوا أجربت على الدخول وكل امرأة حتتمل أن جتامع
جيامع مثلها أمهلت حىت تصري إىل احلال اليت جيامع مثلها مث جترب على الدخول ومىت أمهلتاها بالادخول مل   

مث مل يلتئم ذلك فعليه ديتها كاملاة وهاي    وإذا دخلت عليه فأصاهبا فأفضاها .أجربه على دفع الصداق
امرأته حباهلا وهلا املهر تاما وهلا أن متتنع من أن يصيبها يف الفرج حىت تربأ الربء الذي إذا عاد إلصاابتها مل  
ينكأها ومل يزد يف جرحها مث عليها إن برأت أن ختلي بينها وبني نفسها والقول يف ذلك قوهلا ما زعمت أن 

 ن تطاول ذلك فكان النساء يدركن علمه فإن قلن إاا العلة قائمة فإ
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وإن صارت إىل حال  :قال .قد برأت وإن اإلصابة ال تضرها أجربت على التخلية بينه وبني إصابتها  

ال جيامع من صار إليها أخذت صداقها وديتها وقيل هي امرأتك فإن شئت فطلاق وإن شائت فأمساك    
  .مثلها ال جيامعواجتنبها إذا كان 

  
 اختالف الزوجني يف متاع البيت  

إذا اختلف الرجل واملرأة يف متاع البيت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
الذي مها فيه ساكنان وقد افترقا أو مل يفترقا أو ماتا أو مات أحدمها فاختلف ورثتهما أو ورثة أحدمها بعد 

واملتاع إذا كانا ساكين البيت يف أيديهما معا فالظاهر أنه يف أيديهما كما تكون  .كله سواء موته فذلك



الدار يف أيديهما أو يف يد رجلني فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا مجيعاا فاملتااع   
قد متلك متاع الرجاال  بينهما نصفان ألن الرجل قد ميلك متاع النساء بالشراء واملرياث وغري ذلك واملرأة 

بالشراء واملرياث وغري ذلك فلما كان هذا ممكنا وكان املتاع يف أيديهما مل جيز أن حيكم فيه إال هبذا لكينونة 
الشيء يف أيديهما وقد استحل علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه فاطمة رضي اهلل تعاىل عنها ببدن من 

اطمة رضي اهلل تعاىل عنها يف تلك احلال مالكة للبادن دون  وهذا من متاع الرجال وقد كانت ف .حديد
وقد رأيت امرأة بيين وبينها ضبة سيف استفادته من مرياث أبيها  .علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه

مبال عظيم ودرع ومصحف فكان هلا دون إخوهتا ورأيت من ورث أمه وأخته فاستحيا من بيع متاعهماا  
ولو أنا كنا إاماا نقضاي    .ساء فإذا كان هذا موجودا فال جيوز فيه غري ما وصفتفصار مالكا ملتاع الن

بالظنون بقدر ما يرى الرجل واملرأة مالكني فوجدنا متاعا يف يدي رجلني يتداعيانه فكان يف املتاع ياقوت 
ثله أنه ميلك ولؤلؤ وعلية من علية املتاع وأحد الرجلني ممن ميلك مثل ذلك املتاع واآلخر ليس األغلب من م

مثل ذلك املتاع جعلنا علية املتاع للموسر الذي هو أوالمها يف الظاهر مبلك مثله وجعلنا سفلة املتاع إن كان 
يف يدي موسر ومعسر للمعسر دون املوسر فخالفنا ما اجتمع عليه الناس يف غري هذا من أن الدار إذا كانت 

ينظر إىل أشبههما أن يكون له ملك تلك الدار فنعطيه يف يدي رجلني فتداعياها جعلت بينهما نصفني ومل 
وهكذا ينبغي أن يكون متاع البيت وغريه مما يكون يف يد  .إياها وهذا العدل إن شاء اهلل تعاىل واإلمجاع

اثنني ال خيتلف احلكم فيه أنه ال جيوز أن خيالف بالقياس األصل إال أن يفرق بني ذلك سنة أو إمجاع ويقال 
 جعل متاع النساء للنساء ومتاع ا :ملن يقول
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الرجال للرجال أرأيت دباغا وعطارا كانا يف حانوت فيه عطر ودباأ كل واحد منهما يادعي العطار     

فلم  :إين أقسمه بينهما قيل لك :فإن قلت .والدباأ أيلزمك أن تعطي العطار العطر والدباأ الدباأ
بني الرجل واملرأة واملتاع الذي يشبه الرجال بني الرجل واملرأة مثل الدباأ  ال تقسم املتاع الذي يشبه النساء

  .والعطار
  
 االسترباء  



أصل االسترباء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  اى عام سايب   :قال الشافعي :أخربنا الربيع قال 
أن من ملاك   :منهاويف هذا دالالت  .أوطاس أن توطأ حامل حىت تضع أو توطأ حائل حىت حتيض  

أمة مل يطأها إال باسترباء كانت عند ثقة أو غري ثقة أو توطأ أو ال توطأ من قبل أن النيب صالى اهلل علياه   
وسلم مل يستثن منهن واحدة وال نشك أن فيهن أبكارا وحرائر كن قبل أن يساتأمني وإمااء وضايعات    

هذا أن كل ملك استحدثه املالك مل جيز ويف مثل معىن  .وشريفات وكان األمر فيهن كلهن والنهي واحد
فيه الوطء إال بعد االسترباء ألن الفرج كان ممنوعا قبل امللك فإذا صار مباحا بامللك كان على املالك فيه أن 

ويف هذا املعىن على كل ملك حتول ألن املالك الثاين مثل املالك األول وقد كان الفرج ممنوعاا   .يستربئه
فلو ابتاع رجل من رجل جارياة   .ريه وإاما حدث له وكان حالال له بعد ما ملكهمنه بأنه كان مباحا لغ

وقبضها منه وتفرقا بعد البيع مث اشتراها منه البائع أو استقاله منها وهو يعلم أن الرجل مل يصل إليها كانت 
كان حرم عليه مث مشتريتها امرأة ثقة أم له أو بنت مل يكن له أن يطأها حىت يستربئها من قبل أن الفرج قد 

وكذلك لاو كانات    .حل له بعد امللك الثاين ومىت حل له أن يطأها قدم بني يدي الوطء استرباء ال بد
بكرا أو عند امرأة حمصنة ألن السنة تدل على أن االسترباء إاما هو من حني حيل الفرج بامللك واالسترباء أن 

حتيض فتستكمل حيض فإذا طهرت مناها فهاو   متكث عند املشتري طاهرا ما كان املكث قل أو كثر مث 
ويكون االسترباء إذا حاضت احليض الذي تعرفه فإن حاضت على خالف ماا تعارف يف    .استرباؤها

الزيادة يف احليض فهو استرباء ألاا قد جاءت مبا تعرف وزادت عليه وإن حاضت أقل من أيام حيضاها أو  
أمساكت   .بطن أو داللة ما يستدل هبا على احلملبدم أرق أو أقل من دمها أو وجدت شيئا تنكره يف 

وأمسك عن إصابتها حىت يستدل على أن تلك الريبة مل تكن محال إما بذهاب ذلك الذي جتد وحيضة بعده 
مثل احليض الذي كانت تعرف وإما بزمان مير عليها يعرف أهل العلم من النساء أاا لو كانت حامال تلاد  

 يف 
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 .لك الزمان فإذا أتى ذلك عليها استدل على أن تلك الريبة من مرض ال من محل وحل وطؤهامثل ذ  

 :حىت حتيض وهذه احلائل قد حاضت قيل :قد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلائل :فإن قال قائل

و احليض إاماا  فمعقول عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أراد االسترباء باحليض واالسترباء بوضع احلمل أ



يكون استرباء ما مل يكن معه ريبة فإذا كانت معه ريبة حبمل فاسترباء بوضع احلمل ألن اهلل تعااىل فارض   
وأوالت األمحال أجلهن أن   :العدة ثالث حيض وثالثة أشهر وأربعة أشهر وعشرا وقال تبارك وتعاىل

مسقط جلميع العدد ومل أعلم أحادا   يضعن محلهن  فدلت السنة على أن وضع احلمل غاية االسترباء وأنه
خالف يف أن املطلقة لو حاضت ثالث حيض وذكرت أاا حامل مل حتل هبا وال حتل إال بوضع احلمال أو  

  .الرباءة أن يكون ذلك محال

وهكذا واهلل تعاىل أعلم املرتابة يف االسترباء ألاا يف مثل هذا املعىن ولو حاضت حيضة وهي غري مرتابة مث  
ا ريبة ثانية بعد طهرها وقبل مسيس سيدها أمسك عن إصابتها حىت تستربىء نفسها من تلاك  حدثت هل

وإذا ملكت األمة مبرياث أو هبة أو صدقة أو بيع أو أي وجه ما كان من  .الريبة مث أصاهبا إذا برئت منها
ذذ منها مبباشرة وال وإذا كانت تستربأ مل جيز ملالكها أن يتل .وجوه امللك مل توطأ حىت تستربأ ملا وصفت

قبلة وال جس وال جتريد وال بنظر شهوة من قبل أنه قد يظهر هبا محل من بائعها فيكون قد نظار متلاذذا   
ومىت اشتراها فقبضها مث وضعت محلها برئت  .أوتلذذ بأكثر من النظر من أم ولد غريه وذلك حمظور عليه
إذا كان محلها من غري سيدها وغري زوج إال زوجا وحل له وطؤها وال حيل له الوطء إال بوضع مجيع محلها 

وكذلك لو قبضها فأقامت ساعة مث حاضت وطهرت حل له الوطء ولو اشتراها فلام   .قد طلق أو مات
يقبضها ومل يتفرقا حىت وضعت يف يدي البائع مث قبضها مل يكن له وطؤها حىت تطهر من نفاسها مث حتيض 

يع إاما مت له حني مل يكن للبائع فيه خيار بأن يتفرقا عن مقامهما الذي يف يديه حيضة مستقبلة من قبل أن الب
ولو اشتراها وشرط عليه البائع أنه باخليار عليه ثالثا وقبضها املشتري فحاضت قبل أن يسلم  .تبايعا فيه

حتايض   البائع البيع ويبطل شرطه يف اخليار أو متضي ثالث اخليار مل يطأها هبذه احليضة حىت تطهر منها مث
حيضة أخرى ولو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه اخليار ثالثا مث حاضت قبل الثالث مث اختار البيع كانات  

 تلك احليضة استرباء ألنه تام امللك فيها قابض هلا لو أعتقها أو كاتبها 
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ولو بيع جارية معيبة  .ها تامأو وهبها كان ذلك جائزا ولو أراد البائع ذلك فيها مل يكن له ألن البيع في  

دلس له فيها بعيب وظهر على العيب بعد االسترباء فاختار أن ميسكها أجزأه ذلك االسترباء مان قبال أن   
 .امللك له تام إال أن له اخليار بالعيب إن شاء رد وإن شاء أمسك وإن ماتت يف هذه احلال ماتت مناه 



ن ال يدفع عنها وأن يقبضه إياها بائعها وليس لبائعها منعه وللرجل إذا اشترى اجلارية أي جارية ما كانت أ
إياها ليستربئها عند نفسه وال عند غريه وال مواضعته إياها على يدي أحد ليستربئها حبال وال للمشتري أن 
حيبس عنه مثنها حىت يستربئها هو وال غريه وال يضعها على يدي غريه فيستربئها وسواء كان البائع يف ذلك 

خيرج من ساعته أو مقيما أو معدما أو مليئا أو صاحلا أو رجل سوء وليس للمشتري أن يأخذه حبميل  غريبا
بعهدة وال بوجه وال مثن وماله حيث وضعه وإاما التحفظ قبل الشراء فإذا جاز الشراء ألزمناه ما ألزم نفسه 

أخاف أن يكون  :هل فقالأال ترى أنه لو اشترى منه عبدا أو أمة أو شيئا وهو غريب أو أ .من احلق
مسروقا أو أخاف أن يكون واحد من العبدين حرا كان ينبغي للحاكم أن جيربه على أن يدفع إليه الاثمن  

ولو أعطيناه أن يأخذ له كفيال أو حيبس له البائع عن سفره أعطينااه ذلاك يف    .ألنه ماله حيث وضعه
اق مث مل جنعل هلذا غاية أبدا ألنه قد ال يعلام  خوف أن يكون مسروقا أو معيبا عيبا خافيا من سرقة أو إب
ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .ذلك يف القريب ويعلم يف البعيد وبيوع املسلمني اجلائزة بينهم

ما يلزم البائع واملشتري إذا سلم هذا سلعته أن يكون قابضا لثمنها وأن ال يكون الثمن الذي هو إىل غاري  
بوسني إذا سلم البائع إىل املشتري ساعة من اار وال يكون املشتري من جارية وال غريها أجل وال السلعة حم

حمبوسا من مالكها ولو جاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على يدي من يستربئها كان يف هذا خالف 
امللك األول أو بيوع املسلمني والسنة وظلم البائع واملشتري من قبل أاا ال تعدو أن تكون يف ملك البائع ب

ولو كان الاثمن ال   .يف ملك املشتري بالشراء احلادث فال جيرب واحد منهما على إخراج ملكه إىل غريه
جيب على املشتري للبائع إال بأن حتيض اجلارية حيضة وتطهر منها كان هذا فاسدا من قبل أن رساول اهلل  

ن املستأخرة إال إىل أجل معلوم وهذا إىل أجل غري صلى اهلل عليه وسلم مث املسلمني بعده اوا أن تكون األمثا
معلوم ألن احليضة قد تكون بعد صفقة البيع يف مخس ويف شهر وأكثر وأقل وكان فاسدا مع فساده مان  

 الثمن من السلعة أيضا أن تكون 
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ائعها وال مشاتراة بغاري   السلعة ال مشتراة إىل أجل معلوم بصفة فتكون توجد يف تلك املدة ويؤخذ هبا ب  

تسلط مشتريها على قبضها حىت يستربئها وهذا ال بيع أجل بصفة وال عني بعينه يقبض وخارج من بياوع  
فلو أن رجلني تبايعا جارية وتشارطا يف عقد البيع أن ال يقبضها املشتري حىت تستربأ كان البيع  .املسلمني



ها بغري شرط كان البيع جائزا وكاان للمشاتري   ولو اشترا .فاسدا وال جيوز حبال من قبل ما وصفت
قبضها واسترباؤها عند نفسه أو عند من شاء وإذا قبضها فماتت قبل أن تستربأ فإن ماتت عنده بعد ما ظهر 
هبا محل وتصادقا على ذلك كانت من املشتري ويرجع املشتري على البائع من الثمن بقدر ما بني قيمتاها  

ها بغري شرط فتراضيا أن يتواضعاها على يدي من يساتربئها فماتات أو   ولو اشترا .حامال وغري حامل
عميت عند املستربىء فإن كان املشتري قبضها مث رضي بعد قبضها مبواضعتها فهي من ماله وإاما هي جارية 

ولو كان اشاتراها   .قد قبضها مث أودعها غريه فموهتا يف يدي غريه إذا كان هو وضعها كموهتا يف يديه
ضها حىت تواضعاها برضى منهما على يدي من يستربئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع ألن فلم يقب

أنت باخليار  :كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حىت يقبضه منه مشتريه وإذا عميت قيل للمشتري
بعد صافقة  إن شئت فخذها معيبة جبميع الثمن ال يوضع عنك للعيب شيء كما لو عميت يف يدي البائع 

البيع وقبل قبضها كنت باخليار يف تركها أو أخذها وإن شئت فاتركها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه 
جائز فعلى املشتري مىت طلب البائع منه الثمن وسلم إليه السلعة أن يأخذ منه إال أن يكون الثمن إىل أجل 

ية أو ما اشترى من السالع فلام يشاترط    وإذا اشترى الرجل من الرجل اجلار .معلوم فيكون إىل أجله
ال أدفع  :ال أسلم إليك السلعة حىت تدفع إيل الثمن وقال املشتري :املشتري الثمن إىل أجل وقال البائع

البائع على  :جيرب القاضي كل واحد منهما :إليك الثمن حىت تسلم إيل السلعة فإن بعض املشرقيني قال
ر الثمن مث يسلم السلعة إىل املشتري والثمن إىل البائع ال يبايل بأيهما أن حيضر السلعة واملشتري على أن حيض

 :ال أجرب واحدا منهما على إحضار شيء ولكن أقول :وقال غريه منهم .بدأ إذا كان ذلك حاضرا

أيكما شاء أن أقضي له حبقه على صاحبه فليدفع إيل ما عليه من قبل أنه ال جيب على واحد منكما دفع ما 
أنصب هلما عدال فأجرب كل واحد منهما على الدفع إىل العدل فاإذا   :بقبض ماله وقال آخرون عليه إال

وال  :قال الشاافعي  .صار الثمن والسلعة يف يديه أمرناه أن يدفع الثمن إىل البائع والسلعة إىل املشتري
 جيوز فيها إال القول الثاين من أن ال جيرب 
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وهو أن جيرب البائع على دفع السلعة إىل املشتري حبضرته مث ينظر فاإن   :ول آخرأو ق .واحد منهما  

كان له مال أجربه على دفعه من ساعته وإن غاب ماله وقفت السلعة وأشهد على أنه وقفها للمشتري فإن 



كن له مال وجد له ماال دفعه إىل البائع وأشهد على إطالق الوقف عن اجلارية ودفع املال إىل البائع وإن مل ي
وإاما أشهدنا على الوقف ألناه إن   .فالسلعة عني مال البائع وجده عند مفلس فهو أحق به إن شاء أخذه

أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله يف ماله شيئا مل جيز وإاما منعنا من القول الذي حكينا أنه ال جيوز عندنا 
للحاكم عندنا أن يكون رجل يقر بأن هذه اجلارية غريه أو هذا القول وأخذنا هبذا القول دونه ألنه ال جيوز 

قد خرجت من ملكه ببيع إىل مالك مث يكون له حبسها وكيف جيوز أن يكون له حبسها وقد أعلمناا أن  
وال جياوز   .ملكها لغريه وال جيوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه مثنا وماله حاضر وال نأخذه منه

ال يعتقها وقد باعها من غريه وال جيوز للسلطان أن يدع الناس يتدافعون لرب اجلارية أن يطأها وال يبيعها و
وإذا كانت لرجل أمة فزوجها أو اشتراها ذات زوج فطلقها الزوج  .احلقوق وهو يقدر على أخذها منهم

أو مات عنها فانقضت عدهتا فأراد سيدها إصابتها بانقضاء العدة مل أر ذلك له حىت يستربئها حبيضة بعد ما 
أال ترى أن رجال  .ل فرجها له ألن الفرج كان حالال لغريه ممنوعا منه واالسترباء بسبب غريه ال بسببهح

لو أراد بيع أمته فاستربأها عند أم رجل أو بنته حبيضة أو حيض مث باعها من رجل مل يكن له أن يصايبها  
مل يكن له وطؤها حىت يستربئها حىت يستربئها بعد ما أبيح له فرجها ولو كانت لرجل أمة فكاتبها فعجزت 

ألاا كانت ممنوعة الفرج منه وإاما أبيح له فرجها بعد العجز فهي جتامع يف هذا املعىن املتزوجة وتفارقها يف 
ولو كانت له أمة فحاضت فأذن هلا بأن تصوم فصامت  .أن فرجها مل يكن مباحا لغريه واالحتياط تركها

وعة الفرج يف اار الصوم ومدة اإلحرام واحليض مث خرجت مان  أو حتج فحجت واجبا عليها فكانت ممن
اإلحرام والصوم واحليض مل يكن عليه أن يستربئها وذلك أنه إاما حيل بينه وبني فرجها بعارض فيها كماا  
يكون العارض فيه من الصوم واإلحرام ال أنه حيل بينه وبني الفرج كما حيل بينه وبينها متزوجة ومكاتباة  

وجتتماع   .ل له أن يلمسها وال يقبلها وال ينظر إليها بشهوة فحاهلا هذه خمالفة حلاهلاا األوىل فكان ال حي
املستربأة واملعتدة وختتلفان فأما ما جتتمعان فيه فإن يف االسترباء والعدة معىن وتعبدا فأما املعىن فإن املرأة إذا 

 لتعبد فقد تعلم براءهتا وضعت محلها كانت براءة يف احلرة واألمة وانقضاء العدة وأما ا
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بأن تكون صبية مل يدخل هبا ومدخول هبا فتحيض حيضة فتعتد عدة الوفاة كما تعتدها البالغة املادخول    

هبا وال تربئها حيضة واحدة فلو مل تكن العدة إال للرباءة كانت الصغرية يف هاتني احلالتني بريئة وكاذلك  



غ تشترى من املرأة الصاحلة احملصنة هلا ومن الرجل الصاحل الكبري قد حرم عليه فرجها األمة البالغ وغري البال
ولو كان رجل مودع أمة يستربئها حبيضة عنده  .برضاع فال يكون ملن اشتراها أن يطأها حىت يستربئها

ملك ما  قد حاضت يف يدي نسائه حيضا كثريا مث ملكها ومل تفارق حتصينه بشراء أو هبة أو مرياث أو أي
  .كان مل يكن له أن يطأها حىت يستربئها

وأحب للرجل الذي يطأ أمة أن ال يرسلها وأن حيصنها وإن فعل مل حيرمها ذلك عليه وكانت فيما حيل له  
ما بال رجال يطأون والئدهم مث يرسالوان   :أال ترى أن عمر رضي اهلل عنه يقول .منها مثل احملصنة

ولو ابتاع رجل جارياة   .وإن أرسلوهن وال حيرم عليهم الوطء مع اإلرسال فيخرب أنه تلحق األوالد هبم
فاستربأها مث جاء رجل آخر فادعى أاا له وجاء عليها بشاهد فوقف املشتري عنها مث أبطل احلاكم الشاهد 
مل يكن على املشتري أن يستربئها بعد ما فسخ عنه وقفها ألاا كانت على امللك األول مل تساتحق ولاو   

 .تحقها مث اشتراها األول وهي يف بيته مل خترج منه مل يطأها حىت يستربئها ألنه قد ملكها عليه غاريه اس

ولو كانت جارية بني رجلني فاستخلصها أحدمها وكانت يف بيته مل يطأها من حني حل له فرجها حاىت  
 ملكه ولو اشتراها سااعة  يستربئها وال تكون الرباءة إال بأن ميلكها طاهرا مث حتيض بعد أن تكون طاهرا يف

دخلت يف الدم مل يكن هذا براءة وأول الدم وآخره سواء كما يكون هذا يف العدة يف قول من قال األقراء 
ولو طلق الرجل امرأته أول ما دخلت يف الدم مل يعتد بتلك احليضة وال يعتاد حبيضاة إال    .عني احليض

رباء طهر مث حيضة وزعمت يف العدة أن األقاراء  مل زعمت أن االست :حيضة تقدمها طهر فإن قال قائل
يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء    :بتفريق الكتاب مث السنة بينهما فلما قال اهلل عز وجل :األطهار قلنا له

يطلقها طاهرا من غري   :ودل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن األقراء األطهار لقوله يف ابن عمر
أمر اهلل عز وجل أن تطلق هلا النساء  فأمرناها أن تأيت بثالثة أطهار فكان احليض فيها مجاع فتلك العدة اليت 

  .فاصال بينهما حىت يسمى كل طهر منها غري الطهر اآلخر ألنه لو مل يكن بينهما حيض كان طهرا واحدا

أمامها طهر كما  وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اإلماء أن يستربئن حبيضة فكانت احليضة األوىل 
 يستربئن   :ال يعد الطهر إال وأمامه حيض وكان قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
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حبيضة  يقصد قصد احليض بالرباءة فأمرناها أن تأيت حبيض كامل كما أمرناها إذا قصد قصد األطهار أن   
  .تأيت بطهر كامل

  
 النفقة على األقارب  

والوالدات يرضاعن أوالدهان     :قال اهلل تعاىل :أخربنا الشافعي قال :بن سليمان قالأخربنا الربيع  
حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف ال تكلف نفاس إال  

ض منهما وسعها ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاال عن ترا
وتشاور فال جناح عليهما وان أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف 

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجاورهن    :واتقوا اهلل واعلموا أن اهلل مبا تعملون بصري  وقال تبارك وتعاىل
قاال   .بعاد عسار يسارا       :وائتمروا بينكم مبعروف وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى  إىل قوله

أخربنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها أن هندا قالات   :الشافعي
يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يل إال ما أدخل علاي   :لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 :قاال الشاافعي   .دك باملعروف  خذي ما يكفيك وول  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أخربنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها أاا حدثته أن هنادا أم معاوياة   
إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه ال يعطيين وولده إال ماا   :جاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت

  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  .يءأخذت منه سرا وهو ال يعلم فهل علي يف ذلك من ش

ففي كتاب اهلل عز وجل مث يف سنة رساول اهلل   :قال الشافعي .خذي ما يكفيك وولدك باملعروف  
فإن أرضاعن    :صلى اهلل عليه وسلم بيان أن اإلجارة جائزة على ما يعرف الناس إذ قال اهلل عز وجل

 أكثر رضاعا من صيب وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة لكم فآتوهن أجورهن  والرضاع خيتلف فيكون صيب
وخيتلف لبنها فيقل ويكثر فتجوز اإلجارة على هذا ألنه ال يوجد فيه أقرب مما حييط العلم به من هذا فتجوز 

قاال   .اإلجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وجتوز يف غريه مما يعرف الناس قياسا علاى هاذا  
ويف هذا داللة على  .ى الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو مطلقةوبيان أن عل :الشافعي

قاال   .أن النفقة ليست على املرياث وذلك أن األم وارثة وفرض النفقة والرضاع علاى األب دوااا  
 وعلى   :قال ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما يف قول اهلل عز وجل :الشافعي
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وإذا وجاب   :قال الشافعي .ل ذلك  من أن ال تضار والدة بولدها ال أن عليها الرضاعالوارث مث  

على األب نفقة ولده يف احلال اليت ال يغين نفسه فيها فكان ذلك عندنا ألنه منه ال جيوز أن يضايع شايئا   
لك ولد الولد وكذلك إن كرب الولد زمنا ال يغين نفسه وال عياله وال حرفة له أنفق عليه الوالد وكذ .منه

ويؤخذ بذلك األجداد ألام آباء وكانت نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد يف احلال اليت  .ألام ولد
وكذلك اجلد  .ال يقدر على أن يغين فيها نفسه أوجب ألن الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم

ا كانت هند زوجة أليب سفيان وكانت القايم  وإذ :قال .وأبو اجلد وآباؤه فوقه وإن بعدوا ألام آباء
على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تأخذ من مال أيب سفيان ما 
يكفيها وولدها باملعروف فمثلها الرجل يكون له على الرجل احلق بأي وجه ما كان فيمنعه إيااه فلاه أن   

وكذلك حق ولده الصغار وحق من هو قيم مباله ممن توكله أو  .نيةيأخذ من ماله حيث وجده سرا وعال
وإن وجد الذي له احلق ماله بعينه كان له أخذه وإن مل جيده كان له أخذ مثله إن كان له  :قال .كفله

مثل إن كان طعاما فطعام مثله وإن كان دراهم فدراهم مثلها وإن كان ال مثل له كانت له قيمة مثله دنانري 
هم كأن غصبه عبدا فلم جيده فله قيمته دنانري أو دراهم فإن مل جيد للذي غصبه دنانري وال دراهام  أو درا

ووجد له عرضا كان له أن يبيع عرضه الذي وجد فيستويف قيمة حقه ويرد إليه فضله إن كان فيما باع له 
وإن  :قال .عه بالدراهموان كان ببلد األغلب به الدنانري باعه بدنانري وإن كان األغلب به الدراهم با

غصبه ثوبا فلبسه حىت نقص مثنه أو عبدا فاستخدمه حىت كسر أو اعور عنده أخذ ثوبه وعبده وأخذ مان  
  .ماله قيمة ما نقص ثوبه وعبده على ما وصفنا

  
 ID ' '   وهذا إن صح ال يعارض  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال

 قول سيبويه 
  
 ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب  والزخمشري  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  



 فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
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 نفقة املماليك  

أخربنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن بكري بن عباد اهلل عان    :ل الشافعي رمحه اهلل تعاىلقا 
للمملوك طعاماه وكساوته     :عجالن أيب حممد عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ألنثاى  على مالك اململاوك الاذكر وا   :قال الشافعي .باملعروف وال يكلف من العمل إال ما يطيق  
البالغني إذا حبسهما يف عمل له أن ينفق عليهما ويكسومها باملعروف وذلك نفقة رقياق بلادمها الشابع    
ألوساط الناس الذي تقوم به أبداام من أي الطعام كان حنطة أو شعريا أو ذرة أو مترا وكسوهتم كذلك مما 

غلب بذلك البلاد وكاان ال   يعرف أهل ذلك البلد أنه معروف صوف أو قطن أو كتان أي ذلك كان األ
واجلواري إذا كانت هلن فراهة ومجال فاملعروف أاان يكساني    :قال الشافعي .يسمى ضيقا مبوضعه

 :أخربنا أيب هلب أنه مسع ابن عباس يقول يف اململوكني :قال الشافعي .أحسن من كسوة الاليت دوان

م جممل جيوز أن يكون على اجلواب هذا كال :أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون قال الشافعي
فسأل السائل عن مماليكه وهو إاما يأكل مترا أو شعريا أو أدىن ما يقدر عليه من الطعام ويلبس صوفا أو أدىن 

وكان أكثار حاال    .أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون    :ما يقدر عليه من اللباس فقال
والسائلون عارب   :قال .ت حاله مقتصدا فهذا يستقيمالناس فيما مضى ضيقة وكان كثري ممن اتسع

ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقارب فأما من مل تكن حاله هكذا وخاالف  



معاش السلف والعرب وأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسان فاإن مل   
نفقته وكسوته باملعروف  واملعروف عندنا املعروف   :وسلم يفعل فله ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

ملثله يف بلده الذي به يكون ولو أن رجال كان لبسه الوشي واخلز واملروي والقصب وطعمته النقي وألوان 
 .حلم الدجاج والطري مل يكن عليه أن يطعم مماليكه ويكسوهم مثل ذلك فإن هذا ليس باملعروف للمماليك

خربنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ :قال الشافعي
إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أىب فلريوأ له لقمة فليناوله   :قال

 : عليه وسلمفلما قال رسول اهلل صلى اهلل :قال الشافعي .إياها أو يعطه إياها أو كلمة هذا معناها  

أحدمها وهو أوالمها مبعناها واهلل تعاىل  :فلريوأ له لقمة  كان هذا عندنا واهلل تعاىل أعلم على وجهني 
 أعلم أن إجالسه معه أفضل وإن مل يفعل فليس بواجب عليه أن جيلسه معه إذ قال رسول اهلل 
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ن إجالسه لو كان واجبا عليه مل جيعل له أن يروأ له وإال فلريوأ له لقمة  أل  :صلى اهلل عليه وسلم  

لقمة دون أن جيلسه معه أو يكون باخليار بني أن يناوله أو جيلسه وقد حيتمل أن يكون أمر اختيار غري احلتم 
قاال   .وتكون له نفقته باملعروف كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال جيب لاه أكثار مناها   

على ما وصفنا من تباين طعام اململوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام ال وهذا يدلك  :الشافعي
 :قاال  .والكسوة هكذا :قال .أدىن ما يكفيه فلو كان ممن يريد أدىن ما يكفيه أطعمه من طعامه

واململوك الذي يلي طعام الرجل خيالف عندنا اململوك الذي ال يلي طعامه وينبغي ملالك اململوك الذي يلي 
طعامه أن يكون أقل ما يصنع ن يناوله لقمة يأكلها مما يقرب إليه فإن املعروف ال يكون يرى طعاما قد ويل 

كيف يكاون   :فإن قال قائل .العناء فيه مث ال ينال منه شيئا يرد به شهوته وأقل ما ترد به شهوته لقمة
ويل الطعام ورآه وغريه مان   الختالف حاهلما ألن هذا :هذا للمملوك الذي يلي الطعام دون غريه قيل

  .املماليك مل يله ومل يره والسنة اليت خصت هذا من املماليك دون غريه

 :ويف كتاب اهلل عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معىن هذا قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي 

 عز وجل أن يرزق مان  فأمر اهلل .وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه   
القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني احلاضرون القسمة ومل يكن يف األمر يف اآلية أن يرزق من القسامة  



أن تضيف من جاءك وال تضيف من  :من مثلهم يف القرابة واليتم واملسكنة ممن مل حيضر وهلذا أشباه وهي
وقاال   .قسمة املارياث  :ل يل بعض أصحابناوقا .مل يقصد قصدك ولو كان حمتاجا إال أن تتطوع

قسمة املرياث وغريه من الغنائم فهذا أوسع وأحب إيل أن يعطوا ما طاب به نفس املعطاي وال   :بعضهم
 :ومعىن ال يكلف من العمل إال ما يطيق يعين به واهلل تعاىل أعلم :قال الشافعي .يوقت وال حيرمون

وما أو يومني أو ثالثة وحنو ذلك مث يعجز فيما بقي عليه وذلك أن إال ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه ي
العبد اجللد واألمة اجللدة قد يقويان على أن ميشيا ليلة حىت يصبحا وعامة يوم مث يعجزان عن ذلك ويقويان 

ما  على أن يعمال يوما وليلة وال ينامان فيهما مث يعجزان عن ذلك فيما يستقبالن والذي يلزم اململوك لسيده
وصفنا من العمل الذي يقدر على الدوام عليه إن كان مسافرا فبمشي العقبة وركوب األخرى والناوم إن  
قدر راكبا نام أكثر من ذلك وإن كان ال يقدر على النوم راكبا نام أكثر من ذلك يف املنزل وإن كان عمله 

 للراحة وإن كان بالليل تركناه بالنهار للراحة وإن كان عمله بالنهار تركناه بالليل 
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ووجه هذا كله يف  .يف الشتاء عمل يف السحر ومن أول الليل وإن كان يف صيف يعمل ترك يف القائلة  

قاال   .اململوك واململوكة ما ال يضر بأبدااما الضرر البني وما يعرف الناس أاما يطيقان املداومة علياه 
وإن  .نفقته يف املرض ليس له استعماله إن كان ال يطيق العملومىت مرض واحد منهما فعليه  :الشافعي

وأم  :قال الشافعي .عمي أو زمن أنفق عليه مواله أيضا إال أن يشاء يعتقه فإذا أعتقه فال نفقة له عليه
الولد مملوكة يلزمه نفقتها وختدمه وتعمل له ما حتسن وتطيق باملعروف يف منزله واملدبرة واململوكة تعمل له 

منزله أو خارجا عنه كما وصفنا من اململوكة غري املدبرة وينفق عليهن كلهن باملعروف واملعروف ماا   يف
وأي مملوك صار إىل أن ال يطيق العمل مل يكلفه وأنفق عليه ورضاع اململوك الصغري يلزم مواله  .وصفت

ريه فإن مرضا وعجزا عن نفقاة  واملكاتب واملكاتبة خمالفان ملن سوامها ال يلزم موالمها نفقة يف مرض وال غ
لكما شرطا كما يف الكتابة فأنفقا على أنفسكما فإن زعمتما أنكما عاجزان عن تأدية  :أنفسهما قيل هلما

  .الكتابة أبطلنا كتابتكما ورددناكما رقيقا كما نبطلها إذا عجزمتا عن تأدية أرش جنايتكما

د فريدان رقيقني كان هلما يف املرض ما وصفت إن ال جن :وإذا كان هلما إذا مها عجزا أن يقوال :قال 
ولو كانا اثنني فعجز  :قال .شاء اهلل تعاىل ألن هذا داللة على أن فسخ الكتابة إليهما دون من كاتبهما



قد عجزت بطلت كتابته وأنفق عليه وكان الذي مل يعجز عن الكتابة مكاتباا   :أحدمها أو مرض فقال
وينفق الرجل على مماليكه الصغار وإن مل ينفعاوه   :قال الشافعي .ابةويرفع عنه حصة العاجز من الكت

ولو زوج رجل أم ولده فولدت أوالدا أنفق عليهم كما ينفق على رقيقه حاىت   :قال .جيرب على ذلك
أجره  :قيل له .ال أطيقه :وإذا ضرب السيد على عبده خراجا فقال العبد :يعتقوا بعتق أمهم قال

وإن كانت أمة فكذلك غري أنه ال ينبغي أن يأخذ  .ته وكسوته وال يكلف خراجاممن شئت واجعل له نفق
منها خراجا إال أن تكون يف عمل وأحب أن مينعه اإلمام من أخذ اخلراج من األمة إذا مل تكان يف عمال   

 :قال الشاافعي  .وأحب كذلك مينعه اخلراج من العبد إن مل يكن يطيق الكسب صغريا كان أو كبريا

 :الك عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه مسع عثمان رضي اهلل تعاىل عنه يقول يف خطبتهأخربنا م

وال تكلفوا الصغري الكسب فإنكم مىت كلفتموه الكسب سرق وال تكلفوا األماة غاري ذات الصانعة     
قال الشافعي وإن كانت لرجل دابة يف املصر  .الكسب فإنكم مىت كلفتموها الكسب كسبت بفرجها  

 و شاة أو بعري علفه ما يقيمه فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان بعلفه أو ببيعه فإن كانت أ
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ببادية فاختذت الغنم أو اإلبل أو البقر على املرعى فخالها والرعي ومل حيبسها فأجدبت األرض فأحب إيل   

ن يف األرض متعلق وجيرب عندي على بيعها لو علفها أو ذحبها أو باعها وال حيبسها فتموت هزاال إن مل يك
فإن كان يف األرض متعلق مل جيرب عندي على بيعها وال ذحبها وال علفها ألاا على ما  .أو ذحبها أو علفها

يف األرض تتخذ وليست كالدواب اليت ال ترعى واألرض خمصبة إال رعيا ضعيفا وال تقوم للجادب قياام   
أمهات النسل إال فضال عما يقيم أوالدهن وال حيلبها ويتركهن مينت وال حتلب  :قال الشافعي .الرواعي

وليس له أن يسترضع أمة فيمنع ولدها إال يكون فيه فضل عن ريه أو يكون ولدها يغتذي  :قال .هزاال
ويف كتااب الطاالق    :قال .بالطعام فيقيم بدنه فال بأس أن يؤثر ولده باللنب إن اختاره على الطعام

  .ملطلقة والزوجة وغري ذلك من النفقات مما يلزموالنكاح نفقة ا
  
 احلجة على من خالفنا  



وقال بعض الناس قولنا فيمن كان له على رجل حق فلم يعطه إياه فإن له  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 جيد أن يأخذ منه حقه سرا ومكابرة إن غصبه دنانري أو دراهم أو ما يكال أو يوزن فوجد مثله أخذه فإن مل

مثله مل يكن له أن يبيع من عرضه شيئا فيستويف حقه وذلك أن صاحب السلعة الذي وجب عليه احلاق مل  
أرأيت لو عارضك معارض مبثل  :قال الشافعي .يرض بأن يبيع ماله فال ينبغي هلذا أن يكون أمني نفسه

اما جعلت هذه الدراهم هو إذا غصبه لدراهم فاستهلكها فأمرته أن يأخذ دراهم غريها فإ :حجتك فقال
بدال من تلك القيمة ألنه لو غصبه سودا مل تأمره أن يأخذ وضحا ألن الوضح أكثر قيمة من السود فقاد  

ال جيوز  :وما مثل قال :هذه دراهم مثل القيمة قلنا :فإن قال .جعلت له البدل بالقيمة والقيمة بيع
يأخذ مكاان الساود    :أجزته فقل لهفإن كنت من هذا الوجه  :قلنا .الفضل يف بعضها على بعض

ال ألاا وإن مل حيل الفضل يف بعضها علاى   :قال .وضحا وهي ال حيل الفضل يف بعضها على بعض
فحجتك ألن الفضل يف بعضها على بعض ال حيل كانت خطأ  :قلنا .بعض فهي أكثر قيمة من الدنانري

وهذا بيع فكيف مل جتز أن يأخذ دنانري بقيمة  ألنه إاما صرت إىل أن تعطيه دراهم بقيمة ما أخذ من الدراهم
الدراهم وإاما إىل القيمة ذهبت وكيف مل جتز له أن يبيع من عرضه فيأخذ مثل درامهاه والعارض حيال    

ال جيوز له أن يأخذ أبادا   :بالدراهم وفيه تغابن فما حجتك على أحد إن عارضك مبثل هذا القول فقال
 أخذ غري ما أخذ منه إال ما أخذ منه ألنك تعلم أنه إذا 
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فإاما يأخذ بدال والبدل بقيمة وال جيوز له أن يكون أمني نفسه يف مال غريه وأنت تقول يف أكثر العلم ال   

إن سنة رسول اهلل صالى   :أقول :فما تقول أنت قلت :فقال :قال الشافعي .يكون أمني نفسه
ه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حق علاى  اهلل عليه وسلم مث إمجاع أكثر من حفظت عن

أحد فمنعه إياه فله أخذه منه وقد حيتمل أن يكون ما أدخل أبو سفيان على هند مما أذن هلا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يف أخذ ما يكفيها وولدها باملعروف منه ذهبا وفضة ال طعاما وحيتمل لو كاان طعاماا أن   

 .ا يفرض هلا وبني أن هلا أن تأخذ باملعروف مثل ما كان فارضا هلا ال أرفع وال أكثر مناه يكون أرفع مم

وحيتمل لو كان مثل ما يفرض هلا ليس أكثر منه أن تكون إاما أخذته بدال مما يفرض هلا مثله ألنه قد كاان  
هو طعاام نصافه    أليب سفيان حبس ذلك الطعام عنها وإعطاؤها غريه ألن حقها ليس يف طعام بعينه إاما



كطعام الناس وأدم كأدم الناس ال يف أرفع الطعام بعينه وال األدم وال يف شرمها وهي إذا أخذت من هاذا  
فإاما تأخذ بدال مما جيب هلا ولولدها والبدل هو القيمة والقيمة تقوم مقام البيع وهي إذا أخاذت لنفساها   

 .قها وحقهم سرا من أيب سفيان وهو مالك املالوولدها فقد جعلها أمني نفسها وولدها وأباح هلا أخذ ح

أما يف هذا ما دلك على أن للمرء أن يأخذ لنفسه مثل ما كان على الاذي   :فقلت له :قال الشافعي
 :وأين قلت له :عليه احلق أن يعطيه ومثل ما كان على السلطان إذا ثبت احلق عنده أن يأخذه به قال

بلى  :ته بعينها أليس يقضى على الغاصب بأن يعطيه قيمتها قالأرأيت السلطان لو مل جيد للمغتصب سلع
بلى  :وإن مل يعطه سلعته بعينها باع السلطان عليه يف ماله حىت يعطي املغصوب قيمة سلعته قال :قلت

إذا كانت السنة تبيح ملن له احلق أن يأخذ حقه دون السلطان كما كان للسلطان أن يأخذه لو  :فقيل له
 :ال يكون للمرء إذا مل جيد حقه أن يبيع يف مال من له عليه احلق حىت يأخذ حقه قالثبت عنده فكيف 

ومن قال ليس له أن يبيع أرأيت إذا قيل لك وال له أن يأخاذ   :للسلطان أن يبيع وليس هلذا أن يبيع قلنا
م أن ال مال غريه إال بإذن السلطان ما حجتك أو رأيت السلطان لو باع لرجل يف مال رجل والرجل يعلا 

فتراك إاما جتعال أن يأخاذ    :ال قلنا :حق له على املبيع عليه أحيل له أن يأخذ ما باع له السلطان قال
بعلمه ال بالسلطان وما للسلطان يف هذا معىن أكثر من أن يكون كاملفيت خيرب باحلق لبعض الناس على بعض 

حيرمه ما احلالل وما احلرام إال على ما يعلم  وجيرب من امتنع من احلق على تأديته وما حيل السلطان شيئا وال
 فلم مجعت بني  :أجل قلنا :قال .الناس فيما بينهم
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الرجل يكون له احلق فيأخذ حقه دون السلطان ويكره الذي عليه احلق وجعلته أمني نفسه فيه وفرقت بينه   

يقبح أن  :قال أصحابنا :خربا أم قياسا قال وبني السلطان يف البيع من مال الذي عليه احلق أقلت هذا
ليس يف هذا شيء لو قبح إال وقد شركت فيه بأنك جتعله يأخذ مثل عني مالاه   :قلت .يبيع مال غريه

هكذا  :قال .وختالف معىن السنة يف هذا املوضع وجتامعها يف موضع غريه .وذلك قيمته والقيمة بيع
 :ذا فيقول لك من خالفك هكذا قال أصحابنا قاال فترضى من غريك مبثل ه :قلت :قال أصحابنا

 :إنه يقال إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :وال لك أيضا فيه حجة فقال :ليس له يف هذا حجة قلنا

ليس هذا بثابت عند أهل احلاديث   :أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك  فما معىن هذا قلنا 



قال  :وكيف قلت :قال .حجة علينا ولو كانت كانت عليك معنامنكم ولو كان ثابتا مل يكن فيه 
إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها  فتأدية األمانة فرض واخليانة حمرمة ولايس    :اهلل عز وجل

أفال تراه إذا غصب دنانري فباع ثيابا بدنانري فقد خان ألن الثيااب غاري    :قال .من أخذ حقه خبائن
ن احلقوق تؤخذ بوجوه منها أن يوجد الشيء املغصوب بعينه فيؤخذ فإن مل يكن فمثلاه  إ :الدنانري قلت

فإن مل يكن بيع على الغاصب فأخذ منه مثل ما غصب بقيمته ولو كان إذا خان دنانري فبيعت عليه جارية 
ه ال حيل له بدنانري فدفعت إىل املغصوب كان ذلك خيانة مل حيل للسلطان أن جيوز وال يكاثر على ما يعلم أن

وكان على السلطان إن وجد له دنانريه بعينها أعطاه إياها وإال مل يعطه دنانري غريها ألاا ليسات بالاذي   
أفرأيت لو كان ثابتاا ماا    :قال .غصب وال يبيع له جارية فيعطيه قيمتها وصاحب اجلارية ال يرضى

أخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الاذي  إذا دلت السنة واجتماع كثري من أهل العلم على أن ي :معناه قلنا
قاد اساتحل    :هو عليه فقد دل ذلك أن ليس خبيانة اخليانة أخذ ما ال حيل أخذه فلو خانين درمها قلت

خيانيت مل يكن يل أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خبيانته يل وكان يل أن آخذ درمها وال أكون هبذا خائنا 
وال تعدو اخلياناة   :قال الشافعي .سعة مع درهم ألنه مل خينهاوال ظاملا كما كنت خائنا ظاملا بأخذ ت

احملرمة أن تكون كما وصفنا من أن يأخذ من مال الرجل بغري حق وهي كذلك إن شاء اهلل تعاىل والسانة  
دليل عليها أو تكون لو كان له حق مل يكن له أن يأخذه بغري أمره وهذا خالف السنة فإن كان هذا هكذا 

 :قال الشاافعي  . أن يأخذ حقه والبدل من حقه بغري أمر من أخذ منه سرا ومكابرةفقد أمروا رجال

 إذا مات األب أنفق على الصغري كل يف رحم حيرم عليه نكاحه من  :وخالفنا أيضا يف النفقة فقال
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ت يرضعن والوالدا  :قول اهلل تبارك وتعاىل :فما حجتك يف هذا قال :قلت له .رجل أو امرأة  

وعلى الوارث مثل   :أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة وعلى املولود له رزقهن  إىل قوله
أكان على الوارث مثل ذلك عندك على مجيع ما فرض اهلل تباارك   :قلت له :قال الشافعي .ذلك  

ب ينفق ويسترضع أوجدت األ :نعم فقلت :وتعاىل على األب والوارث يقوم يف ذلك مقام األب قال
أفيكون وارث غري أمه يقوم مقاام أبياه    :نعم قلت :املولود وأمه وارث ال شيء عليها من ذلك قال

فأول ماا   :قلنا .ال ولكن األم تنفق عليه مع الوارث :فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصيب قال



اآلية ذلك بعد ماوت   على الوارث مثل ذلك بعد موت األب هي يف :فإين أقول :تأولت تركت قال
بلى أمه وقد يكون زمنا مولودا فريثه ولده لو مات  :ال يكون له وارث وأبوه حي قلنا :قال .األب

فقلت لبعض من يقاول هاذا    :قال الشافعي .ويكون على أبيه عندك نفقته فقد خرجت مما تأولت
وملن مرياثه  :قلنا .جدهعلى  :أرأيت يتيما له أخ فقري وجد أبو أم غين على من نفقته قال :القول

البن عماه   :أرأيت يتيما له خال وابن عم غنيان لو مات اليتيم ملن مرياثه قال :قلنا .ألخيه :قال
أرأيت يتيما له أخ ألبيه وأمه  :فقلت لبعضهم .على خاله :فقبل ميوت على من نفقته قال :فقلت

 .على ابن أخيه :قال .ن نفقتهفعلى م :لألخ فقلت :وهو فقري وله ابن أخ غين ملن مرياثه قال

فقد جعلت النفقة على غري وارث وكل ما لزم أحدا مل يتحول عنه لفقر وال غريه فإن كانت اآلية  :قلت
إاما جعلتاها   :قال .على ما وصفت فقد خالفتها فأبرأت الوارث من النفقة وجعلتها على غري الوارث

لها على اخلال وهو غري وارث فتخالف اآلية فياه  وقد جتع :قلنا .على ذي الرحم احملرم إن كان وارثا
هاي   :خالفا بينا أو جتد يف اآلية أنه إاما عىن هبا الرحم احملرم أو جتد أحدا من السلف فسرها كذلك قال

إذا جاز أن جتعلها علاى بعاض    :أفرأيت إن عارضك أحد مبثل حجتك فقال :قلت .هكذا عندنا
ة ذي الرحم غري احملرم ألن أجربه على نفقة اجلارية وهاو  أجيزه على نفق :قلت .الوارثني دون بعض

حيل له نكاحها فيكون يوما فيها له منفعة وسرور وعلى نفقة الغالم وهو حيل له أن ينكح إلياه أو يانكح   
املرأة اليت ينفق عليها فيكون له يف ذلك منفعة وسرور أجوز من أن أجربه على نفقة من حيرم عليه نكاحاه  

ع أحدمها باآلخر مبا يستمتع به الرجال من النساء والنساء من الرجال ما حجتك عليه ما أعلم ألنه ال يستمت
قد حيرم نكاح  :قلنا .ألن الذي حيرم نكاحه أقرب :قال .أحدا لو قال هذا إال أحسن قوال منك

  :قال .من ال قرابة له
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 .نها وامرأتك تبت طالقها وكل من بينك وبينه رضاعأم امرأتك وامرأة أبيك وامرأة تالع :وأين قلنا  

فإنا قاد   :أو ليس قد فرضت النفقة على غري الوارث فإن قال قائل :قلنا .ليس هؤالء وارثا :قال
روينا من حديثكم أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أجرب عصبة غالم على رضااعه الرجاال دون   

أفتخص العصبة وهم األعمام وبنو األعمام والقرابة من  :قلت .نعم :أفتأخذ هبذا قال :النساء قلنا



فاحلجة عليك يف هذا كاحلجة عليك فيماا   :قلنا .ال إال أن يكونوا ذوي رحم حمرم :قبل األب قال
احتججت به من القرآن وقد خالفت هذا قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة وال جتعل علايهم  

قاد   :فقال يل قائال  :قال الشافعي .وإن مل جتد له ذا رحم تركته ضائعا النفقة وهم العصبة الورثة
أما األثر عن عمر فنحن أعلم به منك ليس تعرفه ولو كان ثابتا مل خيالفه ابن  :قلنا .خالفتم هذا أيضا

وعلى الوارث مثل ذلك  على الوارث أن ال تضار والادة    :عباس رضي اهلل تعاىل عنهما فكان يقول
ابن عباس رضي اهلل عنهما أعلم مبعىن كتاب اهلل عز وجل منا واآلية حمتملة على ما قال ابن عباس بولدها  و

وذلك إن يف فرضها على الوارث واألم حية داللة على أن النفقة ليست على املرياث ألاا لو كانت علاى  
ود غري األم كان علاى  ولو استرضع املول .املرياث كاد على األب ثلثاها وسقط عنه ثلثها ألنه حظ األم

األب ثلثا الرضاع وعلى األم ثلثه وإن كانت األم خرجت من هذا املعىن أو جعلت فيه كاملستأجرة غريهاا  
فكان ينبغي لو مات األب أن يقوم الوارث مقام األب فينفق على األم إذا أرضعته فال يكون على األم من 

فقة املطلقات ذوات األمحال وجاءت السنة من رضاعه شيء لو استرضعه أخرى وقد فرض اهلل عز وجل ن
ذلك بنفقة وغرامات تلزم الناس ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصيب وكل امرىء مالك ملاله وإاما لزمه فيه 
ما لزمه يف كتاب أو سنة أو أثر أو أمر جممع عليه فأما أن يلزمه يف ماله ما ليس يف واحد من هذا فال جيوز 

  .أويل كما وصفنا فنحن مل خنالف منه حرفا وإن كان كما وصفت فقد خالفته خالفا بينالنا فإن كان الت
  

 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق  (ستة)ثبوت اهلاء يف
 املتقدمة 

  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
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 مجاع عشرة النساء  

أخربنا الربيع بان ساليمان    :أخربنا أبو علي احلسن بن حبيب بن عبد امللك بدمشق بقراءيت عليه قال 
قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وماا ملكات     :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي :قال

الطالق مرتاان فإمسااك     :وقال عز وجل .  وعاشروهن باملعروف  :أمياام  وقال اهلل تعاىل
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعاروف     :مبعروف أو تسريح بإحسان  وقال عز وجل

وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة  فجعل اهلل للزوج على املرأة   :وقال جل وعال
ى لسان نبيه مفسرة وجمملة ففهمها العرب الذين خوطباوا  وللمرأة على الزوج حقوقا بينها يف كتابه وعل

بلساام على ما يعرفون من معاين كالمهم وقد وضعنا بعض ما حضرنا منها يف مواضعه واهلل نسأل الرشد 
وأقل ما جيب يف أمره بالعشرة باملعروف أن يؤدي الزوج إىل زوجته ما فرض اهلل هلا عليه من  .والتوفيق

فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقاة  ومجااع     :يل ظاهر فإنه يقول جل وعزنفقة وكسوة وترك م
  .املعروف إتيان ذلك مبا حيسن لك ثوابه وكف املكروه

  
 النفقة على النساء  

فانكحوا ما طاب لكم من النساء  إىل  تعدلوا  وقول   :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وقوله  أن ال تعدلوا  أن ال يكثر  .ال تعدلوا  يدل واهلل أعلم أن على الرجل نفقة امرأتهاهلل  ذلك أدىن أن 

والوالادات    :وقال اهلل عز وجال  .من تعولون إذا اقتصر املرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها
ناها أن  يرضعن أوالدهن حولني كاملني  أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل ع

إن أبا سفيان رجل شحيح وليس   :هند بنت عتبة أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل
خذي ما يكفيك وولدك باملعروف  أخربنا   :يل منه إال ما يدخل علي  فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

جاء رجل إىل النيب صلى  :سفيان عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال
 :عندي آخر قال :أنفقه على نفسك  قال  :يا رسول اهلل عندي دينار قال :اهلل عليه وسلم فقال

أنفقه على   :عندي آخر قال :أنفقه على أهلك  قال  :عندي آخر قال :أنفقه على ولدك  قال



إذا حادث هباذا    :مث يقول أبو هريرة :أنت أعلم  قال سعيد  :عندي آخر قال :خادمك  قال
 :أنفق علي أو طلقين ويقول خادمك :أنفق علي إىل من تكلين وتقول زوجتك :احلديث يقول ولدك

  .أنفق علي أو بعين
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على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار باملعروف واملعروف نفقة  :قلنا .فبهذا نأخذ :قال الشافعي  

كان أو شعريا أو ذرة ال يكلف غري الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها ومن  مثلها ببلدها الذي هي فيه برا
قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم  فلماا فارض     :الكسوة واألدم بقدر ذلك لقول اهلل عز وجل

وأبان النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك فاإن   .عليهم نفقة أزواجهم كانت الداللة كما وصفت يف القرآن
اهلل عليهم نفقة أزواجهم فعجزوا عنها مل جيربن على املقام معهم مع العجز عما ال غىن هبن عنه مان  فرض 

جيب  :إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته فرق بينهما وقلنا :وباالستدالل قلنا :قال .النفقة والكسوة
ذلك هاو ونفقتاها    على الرجل نفقة امرأته إذا ملك عقدة نكاحها وخلت بينه وبني الدخول عليها فأخر

مطلقة طالقا ميلك الرجعة حىت تنقضي عدهتا وإن كان مثلها ال خيدم نفسها وجبت عليه نفقة خادم هلا وإذا 
دخل هبا فغاب عنها قضي هلا بنفقتها يف ماله فإن مل ترفع ذلك إىل السلطان حىت يقدم وتصادقا على إن مل 

الشهور اليت مضت وكذلك إن كانت زوجته حرة ذمية  ينفق عليها يف غيبته حكم السلطان عليه بنفقته يف
  .وإن كانت عليه ديون ضربت زوجته مع الغرماء بالنفقة املاضية املدة اليت حبسها ألنه حق هلا

  
 ID ' '   احلديث.  

  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   



  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 ود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعد (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .ر عليهوال يكاد يقد  
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 اخلالف يف نفقة املرأة  

ليس على الرجل نفقة امرأته حىت يادخل هباا وإذا    :فقال بعض الناس :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها أن يعطيها من ماله وإن مل جيد له ماال فرض عليه هلا نفقة 

وإن مل تطلب ذلك حىت ميضي هلا زمان مث طلبته فرض هلا من يوم طلبته ومل جيعل هلا نفقة وكانت دينا عليه 
يف املدة اليت مل تطلب فيها النفقة وإن عجز عن نفقتها مل يفرق بينهما وعليه نفقتها إذا طلقها ملك رجعتها 

 .يفرق بينهماكيف قلت يف الرجل يعجز عن نفقة امرأته  :وقال يل :قال الشافعي .أو مل ميلكها



ملا كان من فرض اهلل على الزوج نفقة املرأة ومضت بذلك سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم   :قلت
واآلثار واالستدالل بالسنة مل يكن له واهلل أعلم حبسها على نفسه يستمتع هبا ومنعها عن غريه تستغين باه  

والكسوة يأيت على نفسها فتماوت جوعاا   وهو مانع هلا فرضا عليه عاجزا عن تأديته وكان حبس النفقة 
إن النيب صالى اهلل   :قال أبو هريرة :فأين الداللة على التفريق بينهما قلت :قال .وعطشا وعريا

أنفق علي أو طلقين ويقاول   :تقول امرأتك :عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة
أما بنص فال  :هذا بيان أن عليه طالقها قلتف :قال :قال الشافعي .أنفق علي أو بعين :خادمك

فما تقول يف خادم له ال عمل فيها بزمانة عجاز عان    :وأما باالستدالل فهو يشبه واهلل أعلم وقلت له
فإذا صنعت هذا يف ملكه كيف ال تصنعه يف امرأته اليت ليست مبلك  :قلت .نبيعها عليه :نفقتها قال

سألت سعيد بن املسيب  :أخربنا سفيان عن أيب الزناد قال :فهل من شيء أبني من هذا قلت :له قال
سنة قال ساعيد   :قلت :قال أبو الزناد .يفرق بينهما :عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال

أخربنا مسلم بن خالد  .سنة والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كتب إىل أمراء األجناد  :فع عن ابن عمرعن عبيد اهلل بن عمر عن نا

 .يف رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا

أرأيت إن مل يكن يف الكتاب وال يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منصوصاا التفرياق    :فقال
هل بينه وبني ما منعها من حقوقها اليت ال تفرق بينها وبينه إذا منعها فرق مثل نشوز الرجل ومثال   بينهما

نعم ليس يف فقد اجلماع أكثر من فقد لذة وولدة وذلاك ال   :فقلت له .تركه القسم هلا من غري إيالء
 أباح يف  وقد وجدت هلل عز وجل .يتلف نفسها وترك النفقة والكسوة يأتيان على إتالف نفسها
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الضرورة من املأكول ما حرم من امليتة والدم وغريمها منعا للنفس من التلف ووضع الكفر عن املساتكره    

للضرورة اليت تدفع عن نفسه وال أجده أباح للمرأة وال للرجل يف الشهوة للجماع شايئا مماا حارم اهلل    
ة امرأته وإن كان يصيب غريها أجل سانة مث يفارق   وأنت تزعم أن الرجل إذا عجز عن إصاب .عليهما

  .هذا رواية عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :قال .بينهما إن شاءت



فإن كانت احلجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بني الزوج وامرأته إذا مل ينفاق   :قلت 
ومل خيالفه فيه أحد علمته من أصحاب  عليها أثبت عنه فكيف رددت إحدى قضايا عمر يف التفريق بينهما

 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقبلت قضاءه يف العنني وأنت تزعم أن عليا رضي اهلل عنه خيالفه فقال

كماا   :أفكما جيامع الناس أو مجاع مرة واحدة قال :قلت له .قبلته ألن اجلماع من حقوق العقدة
 .من أجل أنه ليس بعنني :قال .ة مل تفرق بينهمافأنت إذا جامع مرة واحد :قلت .جيامع الناس

إن أداء احلق إىل غريها غري خمرج له من  :فكيف جيامع غريها وال يكون عنينا وتؤجله سنة قال :قلت
فإذا كنت تفرق بينهما بأن حقا عليه مجاعها ورضيت منه يف عمره أن جيامع مرة واحدة  :قلت .حقها

 :نعم قلت :قال .يه صلى اهلل عليه وسلم واآلثار يف نفقتها واجبفحقها عليه يف كتاب اهلل وسنة نب

فلم أقررهتا معه بفقد حقني يف النفقة والكسوة وفقدمها يأيت على إتالفها ألن اجلوع والعطش يف أيام يسرية 
ناه  لو أنفق عليها دهره مث ترك يوما أخذته بنفقتها أل :يقتالاا والعري يقتلها يف احلر والربد وأنت تقول

جيب هلا يف كل يوم نفقة وفرقت بينهما بفقد اجلماع الذي خترجه منه يف عمرها جبماع مرة واحدة فقاد  
فرقت بينهما بأصغر الضررين وأقررهتا معه على أعظم الضررين مث زعمت مىت طلبت نفقتها من ماله غائبا 

ن طلب نففتها أو هارب  كان أو حاضرا فرضتها عليه وجعلتها دينا يف ذمته كحقوق الناس وإن كفت ع
فلم جتده وال مال له مث جاء مل تأخذه بنفقتها فيما مضى هل رأيت ماال قط يلزم الوايل أخاذه لصااحبه   

فيفحش عندي أن يكون  :حاضرا أو غائبا فيترك من هوله طلبه أو يطلبه فيهرب صاحبه فيبطل عنه قال
أفرأيت أحد الزوجني يرتد أهاو   :له قلت .اهلل أحل لرجل فرجا فأحرمه عليه بال إحداث طالق منه

أنت طالق فأنت تفرق بينهما أرأيت األمة تعتق أهو قول الزوج أنت طالق فأنات تفارق    :قول الزوج
بينهما إن شاءت األمة رأيت املوىل أهو طلق أرأيت الرجل يعجز عن إصابة امرأته أهو طلق فأنت تفرق يف 

  :قلت .ب وأما ما سواه بالسنة واألثر عن عمرأما املوىل فاستدللنا بالكتا :قال .هذا كله
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  .فحجتك بأنه يقبح أن يفرق بغري طالق حيدثه الزوج ال حجة لك عليه وغري حجة على غريك  

فكيف زعمت أنه ال جيب على الرجل نفقة امرأته إال بالادخول   :وقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل 
فرأيت إذا غاب أو مرض  :قلت .ألنه مل يستمتع منها جبماع :قال .وإن خلت بينه وبني نفسها



 .نعم :أفتجدها مملكة حمبوسة عليه قال :قلت .ال ولكن حمبوسة عليه :أيستمتع منها جبماع قال

وإن كانت النفقة للحبس فهي حمبوسة وإن كانت  :قلت .نعم :وجيب بينهما املرياث قال :قلت
  .عان يف حاهلما تلك فأسقط لذلك النفقةللجماع فاملريض والغائب ال جيام

مل أوجبت هلا النفقة  :قلت له .إذا كان مثلها جيامع وخلت بينه وبني نفسها وجبت هلا النفقة :قال 
وأين الداللاة   :يف العدة وقد طلقت ثالثا وهي غري حامل فخالفت االستدالل بالكتاب ونص السنة قال

وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حاىت    :املطلقات قال اهلل عز وجل يف :فقلت له .بالكتاب
فإنه قاد   :قال .يضعن محلهن  فاستدللنا على أن ال فرض يف الكتاب ملطلقة مالكة ألمرها غري حامل

ذكر املطلقات مرسالت مل خيصص واحدة دون األخرى وإن كان كما تقول ففيه داللة على أن ال نفقاة  
قد يطلق للعدة  :قلت له .وما مبتدأ السورة إال على املطلقة للعدة ملطلقة وإن كان زوجها ميلك الرجعة

فلو كان كما تقول ما كانت الداللة على أنه أراد مبنع النفقة املبتوتة دون الايت لاه رجعاة     :ثالثا قال
سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تثبت أن املمنوعة النفقة املبتوتة جبميع الطالق دون  :قلت .عليها
 لزوجها عليها الرجعة ولو مل تدل السنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ذلك لكانت اآلياة  اليت

تأمر بنفقة احلامل وقد ذكر املطلقات فيها دلت على أن النفقة للمطلقة احلامل دون املطلقات سواها فلام  
ها من املطلقات فينفق عليهاا  جيز أن ينفق على مطلقة إال أن جيمع الناس على مطلقة ختالف احلامل إىل غري

أرأيت اليت ميلك زوجها رجعتها  :فلم ال تكون املبتوتة قياسا عليها قلت :قال .باإلمجاع دون غريها
 .بلاى  :يف عدهتا أليس ميلك عليها أمرها إن شاء ويقع عليها إيالؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان قاال 

أفتجد كذلك املبتوتة جبميع طالقهاا   :نعم قلت :أفهذه يف معاين األزواج يف أكثر أمرها قال :قلت
أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل  :فكيف تقيس مطلقة باليت ختالفها وقلت له :ال قلت :قال

األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتاة  
واهلل ما لك علينا من شيء فجاءت رسول  :بشعري فسخطته فقالوهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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تلك   :ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث قال  :فذكرت ذلك له فقال هلا  
 .ا حللت فاآذنيين امرأة يغشاها أصحايب فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك فإذ

أما أبو جهم فال يضع عصاه عن  :أن معاوية وأبا جهم خطباين فقال :فلما حللت ذكرت له :قالت
انكحي   :فكرهته مث قال :قالت .عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي  أسامة بن زيد  

 :قالت .فاطمة شيئافإنكم تركتم من حديث  :أسامة  فنكحته فجعل اهلل فيه خريا فاغتبطت به قال

ال سكىن لك وال نفقة  فقلت له ما تركنا من حديث فاطمة حرفاا    :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
ال سكىن لك وال نفقاة     :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إاما حدثنا عنها أاا قالت :قال

م كان على ما قلنا وعلى خالف ما لكنا مل حندث هذا عنها ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثت :فقلت
ال   :أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :وكيف قلت :قال .قلتم

نفقة لك عليهم  وأمرها أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم ولو كان يف حديثها إحالله هلا أن تعتاد حياث   
ها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد يف كيف أخرج :قال .شاءت مل حيظر عليها أن تعتد حيث شاءت

 :وقد ذكرها غريها قال .لعلة مل تذكرها فاطمة يف احلديث كأاا استحيت من ذكرها :غريه قلت

كان يف لسااا ذرب فاستطالت على أمحائها استطالة تفاحشت فأمرها النيب صلى اهلل عليه  :وما هي قلت
نعم مان الكتااب    :ن دليل على ما قلت قلتهل م :فقال .وسلم أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم

قاال اهلل   :قلت .فاذكرها :واخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغريه من أهل العلم هبا قال
ال خترجوهن من بيوهتن  وأخربنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن   :تبارك وتعاىل

أن تبذو  :إال أن يأتني بفاحشة مبينة  قال  :يف قوله تعاىل حممد بن إبراهيم بن احلارث عن ابن عباس
هذا تأويل قد حيتمل ما قال ابن عباس وحيتمل غريه  :على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها قال

فإذا احتملت اآلية ما  :فقلت له :أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة أن خترج للحد قال
فقد ذكرت لك السنة يف فاطماة   :فقلت .معىن ما وافقته السنة :هبا قالوصفت فأي املعاين أوىل 

  .فأوجدتك ما قال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم
  

 ID ' '   إاما حذفت  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 اهلاء من ستة ألن 

  



 م اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إاما تلتز  
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 القسم للنساء  

قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وماا    :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 .بني النساء ولو حرصتم فال متيلاوا   ولن تستطيعوا أن تعدلوا   :ملكت أمياام  وقال تبارك وتعاىل

لن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء مبا يف القلوب فإن اهلل عز وجل وعال  :فقال بعض أهل العلم بالتفسري
جتاوز للعباد عما يف القلوب فال متيلوا تتبعوا أهواءكم كل امليل بالفعل مع اهلوى وهذا يشبه ما قاال واهلل  

 صلى اهلل عليه وسلم وما عليه عوام علماء املسلمني على أن على الرجل أن ودلت سنة رسول اهلل .أعلم
يقسم لنسائه بعدد األيام والليايل وأن عليه أن يعدل يف ذلك ال أنه مرخص له أن جيوز فيه فدل ذلك على 

 .ء واهلل أعلمأنه إاما أريد به ما يف القلوب مما قد جتاوز اهلل للعباد عنه فيما هو أعظم من امليل على النسا

واحلرائر املسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل يف القسم سواء والقسم هو الليل يبيت عناد كال   
واحدة منهن ليلتها وحنب لو أوى عندها ااره فإن كانت عنده أمة مع حرة قسم للحرة ليلاتني ولألماة   

لها سقط حقها من القسم حىت وإن هربت منه حرة أو أغلقت دونه أمة أو حبس األمة أه :قال .ليلة
تعود احلرة إىل طاعة اهلل يف الرجوع عن اهلرب واألمة ألن امتناعهما مما جيب عليهما يف هذه احلال قطاع  

ويبيت عند املريضة اليت ال مجاع معها واحلائض والنفساء ألن مبيته سكن إلاف وإن مل   .حق أنفسهما
يها يف تركه أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن يكن مجاع أو أمر حتبه املرأة وترى الغضاضة عل

 .عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان

التاسعة اليت مل يكن يقسم هلا سودة وهبت يومها لعائشة أخربنا سفيان عن هشام  :قال الشافعي رمحه اهلل
  .ت يومها لعائشةعن أبيه أن سودة وهب

  



 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :وحذفها فتقول

  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .جاهل غيب يتوقف فيه إال  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 يبويه كما جواز الوجهني قد ثبت من كالم س :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
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 احلال اليت خيتلف فيها حال النساء  

وإذا نكح الرجل امرأة فبىن هبا فحاهلا غري حال من عنده فإن كانت بكرا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
تادىء  كان له أن يقيم عندها سبعة أيام وإن كانت ثيبا كان له أن يقيم عندها ثالثة أيام وليااليهن مث يب 

أخربنا مالك عن عباد   .القسمة لنسائه فتكون واحدة منهن بعد مضي أيامها ليس له أن يفضلها عليهن
اهلل بن أيب بكر بن حزم عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب بكر بان  

ليس   :نده قال هلاأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني تزوج أم سلمة فأصبحت ع :عبد الرمحن
 :بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت  قالات 

أخربنا ابن أيب الرواد عن ابن جريج عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة أن رسول اهلل صلى  .ثلث
  .دك وسبعت عندهن  إن شئت سبعت عن  :اهلل عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه هبا وقوله هلا



قال الشافعي رمحه  .للبكر سبع وللثيب ثالث :أخربنا مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال 
وهبذا نأخذ وإن قسم أياما لكل امرأة بعد مضي سبع البكر وثالث الثيب فجائز إذا أوىف كل واحدة  :اهلل

  .منهن عدد األيام اليت أقام عند غريها
  

 ID ' '    وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العربسبق.  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 شري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخم  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
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 اخلالف يف القسم للبكر وللثيب  

يقسم هلما إذا دخال  :فخالفنا بعض الناس يف القسم للبكر والثيب وقال :عاىلقال الشافعي رمحه اهلل ت 
قال اهلل تبارك  :فقلت له .كما يقسم لغريمها ال يقام عند واحدة منهما شيء إال أقيم عند األخرى مثله

بات  قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم  أفتجد السبيل إىل علم ما فرض اهلل مجلة أااا أث   :وتعاىل
 :ال فذكرت له حديث أم سلمة قاال  :وأقوم يف احلجة من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

إن شئت سبعت عندك وسبعت عنادهن    :فهي بيين وبينك أليس قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ريها فلم يعطها يف السبع شيئا إال أعلمها أنه يعطي غ :نعم قال :وإن شئت ثلثت عندك ودرت  قلت

إن أردت حق البكر وهاو أعلاى    :إاا كانت ثيبا فلم يكن هلا إال ثالث فقال هلا :فقالت له .مثله
حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا مل تكوين بكرا فيكون لك سبع فعلت وإن مل تريدي عفوه 

فيه غريه من ال إاما خيرب من له حق يشركه  :فهل له وجه غريه قلت :قال .وأردت حقك فهو ثالث
يلزمك أن تقول مثل ما قلنا ألنك زعمت أنك ال ختاالف الواحاد مان     :أن ينزل من حقه فقلت له

أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل خيالفه مثله وال نعلم خمالفا له والسنة ألزم لك من قوله فتركتاها  
  .وقوله
  

 ID ' '   صيحان خبالف القسم األول فإن ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه ف
 احلذف فيه 

  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  



 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ت اهلاء يف ثبو  
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احل  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 قسم النساء إذا حضر السفر  

أخربنا عمي حممد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد اهلل عان   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم إذا أراد سافرا    :عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أاا قالت

وهبذا أقول إذا حضر سفر املرء وله نسوة فأراد إخاراج   .سهمها خرج هبا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج
واحدة للتخفيف من مؤنة اجلميع واالستغناء هبا فحقهن يف اخلروج معه سواء فيقرع بينهن فأيتهن خارج  
سهمها للخروج خرج هبا فإذا حضر قسم بينها وبينهن ومل حيسب عليها األيام اليت غاب هبا قال الشافعي 

وقد ذكر اهلل جل وعز القرعة يف كتابه يف موضعني فكان ذكرها موافقا ما جاء عن النيب صلى  :اهلل رمحه
وماا    :وإن يونس ملن املرسلني  إىل  املدحضني  وقال  :قال اهلل تبارك وتعاىل .اهلل عليه وسلم

ك بالذين ركب وقف الفل :قال الشافعي رمحه اهلل .كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي  



إاما وقف لراكب فيه ال نعرفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي فخرج سهم ياونس   :معهم يونس فقالوا
فأما مرمي فال يعدو امللقاون   .فألقي فالتقمه احلوت كما قال اهلل تبارك وتعاىل مث تداركه بعفوه جل وعز

قارع من يديل حبق فيما يقارع وال يعادون  ألقالمهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء يف كفالتها ألنه إاما ي
إذا كان أرفق هبا وأمجل يف أمرها أن تكون عند واحد ال يتداوهلا كلهم مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالتها 
فهذا أشبه معناها عندنا واهلل أعلم فاقترعوا أيهم يتوىل كفالتها دون صاحبه أو تكون يدافعوها لئال يلازم  

 .أصحابه وأيهما كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم وخيلو منها من بقي مؤنة كفالتها واحدا دون

فلما كان املعروف لنساء الرافق بالنساء أن خيرج بواحدة منهن فهن يف مثل هذا  :قال الشافعي رمحه اهلل
مارمي  املعىن ذوات احلق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر هلا دوان وكان هذا يف معىن القرعة يف 

  .وقرعة يونس حني استوت احلقوق أقرع لتنفرد واحدة دون اجلميع
  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف امل  
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
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 القسم يف السفر اخلالف يف  



هو واحلضر سواء وإذا أقرع فخرج  :فخالفنا بعض الناس يف السفر وقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .واحدة مث قدم قسم لكل واحدة منهن من عدد األيام مبثل ما غاب باليت خرج هبا

ها أياما مث يقسم للنسوة أيكون للمرء أن خيرج بامرأة بال قرعة ويفعل ذلك يف احلضر فيقيم مع :فقلت له 
فما معىن القرعة إذا أوىف كل واحدة منهن مثال عادد    :قلت له .نعم :سواها بعدد تلك األيام قال

األيام اليت غاب باليت خرجت قرعتها وكان له إخراجها بغري قرعة أنت رجل خالفت احلاديث فاأردت   
فرق باني السافر    :فى على عامل قالالتشبيه على من مسعك خبالفه فلم خيف خالفك علينا وال أراه خي

فرق اهلل بينهما يف قصر الصالة يف السفر ووضع الصوم فيه إىل أن يقضى وفرق رسول  :قلت .واحلضر
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف التطوع يف السفر فصلى حيث توجهت به راحلته راكبا ومجع فيه بني الصاالة  

قد أمر اهلل تباارك   :يت لو عارضك معارض يف القبلة فقالورخص اهلل فيه يف التيمم بدال من املاء أفرأ
وتعاىل بالتوجه إىل البيت والنافلة والفرض يف ذلك سواء عندك باألرض مسافرا كان صااحبها أو مقيماا   

أقول صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم   :صل إن شئت إىل غري القبلة قال :فكيف قلت للراكب
 :قال .فال قول وال قياس مع قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :كفنقول ل :إىل غري القبلة قلت

فكيف كان هذا  :قلنا .ال وهذا ال يكون إال من جاهل :قال .وال فرق بينه وبني مثله :ال قلت
فلعل الاذي روي   :فإن قال لك قائل :لعله قسم قلت :إين قلت :منك يف القرعة يف السفر قال

أنه صلى قبل املشرق يف السفر قاله يف سفر إذا استقبل فيه املشرق فكانات   عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
فهو  :قلت .ال ختفى عليه القبلة وهو ال يقول صلى حنو املشرق إال وهو خالف القبلة :قال .قبلته

  .إذا أقرع مل يقسم بعدد األيام اليت غاب باليت خرجت قرعتها
  

 ID ' '   عليهاا تساعة   ) :و قال تعاىل ( هو سادسهمثالثة إال رابعهم وال مخسة إال
  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (ك فوقهم يومئذ مثانيةوحيمل عرش رب)  



  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
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 نشوز الرجل على امرأته  

الرجال قوامون على النساء  إىل قوله  سابيال     :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
والاليت ختافون نشوزهن  حيتمل إذا رأى الادالالت    :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل .

يف إيغال املرأة وإقباهلا على النشوز فكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها فإن أقامات  
وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل املكروه إذا رئيت أسبابه وأن ال مؤنة فيها عليها تضر هباا   .ضرهباعليه 

وأن العظة غري حمرمة من املرء ألخيه فكيف المرأته واهلجرة ال تكون إال مبا حيل به اهلجرة ألن اهلجرة حمرمة 
ية يف العظة واهلجرة والضرب علاى  يف غري هذا املوضع فوق ثالث والضرب ال يكون إال ببيان الفعل فاآل

بيان الفعل تدل على أن حاالت املرأة يف اختالف ما تعاتب فيه وتعاقب من العظة واهلجرة والضرب خمتلفة 
  :وقد حيتمال قولاه   :قال الشافعي رمحة اهلل عليه .فإذا اختلفت فال يشبه معناها إال ما وصفت

 .لنشوز أن يكون لكم مجع العظة واهلجرة والضارب ختافون نشوزهن  إذا نشزن فخفتم جلاجتهن يف ا

وإذا رجعت الناشز عن النشوز مل يكن لزوجها هجرهتا وال ضرهبا ألنه إاما أبيحا له بالنشوز فاإذا   :قال
ال يقسم للمارأة   :وإاما قلنا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .زايلته فقد زايلت املعىن الذي أبيحا له به

ملتغيبة عنه بإذن اهلل لزوجها هبجرهتا يف املضجع وهجرهتا فيه اجتناهباا مل حتارم واهلل   املمتنعة من زوجها ا
أخربنا سفيان عن ابن شهاب عن عبد اهلل بن عبد اهلل  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .أعلم

 تضاربوا  ال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :بن عمر عن إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب قال
يا رسول اهلل ذئر النساء على أزواجهن فأذن  :فأتاه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال :إماء اهلل  قال

يف ضرهبن فأطاف بآل حممد عليه الصالة والسالم نساء كثري كلهن يشتكني أزواجهن فقال النيب صلى اهلل 



ون امرأة كلهن يشتكني أزواجهن فاال  لقد أطاف الليلة بآل حممد نساء كثري أو قال سبع  :عليه وسلم
فجعل هلم الضرب وجعل هلم العفو وأخرب أن اخليار  :قال الشافعي رمحه اهلل .جتدون أولئك خياركم  

ترك الضرب إذا مل يكن هلل عليها حد على الوايل أخذه وأجاز العفو عنها يف غري حد يف اخلري الذي تركت 
وللرجال عليهن درجة  مها   :وقول اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل .حظها وعصت رهبا

مما وصف اهلل وذكرنا من أن له عليها يف بعض األمور ما ليس هلا عليه وهلا يف بعض األمور عليه ما ليس له 
  .عليها من محل مؤنتها وما أشبه ذلك
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 ما ال حيل أن يؤخذ من املرأة  

  :وعاشروهن باملعروف  إىل قولاه   :قال اهلل تبارك وتعاىل ذكره :اهلل تعاىلقال الشافعي رمحه  

فإن كرهتموهن  فدل على أنه أباح حبسها   :ميثاقا غليظا  ففرض اهلل عشرهتا باملعروف وقال عز وجل
  :مكروهة واكتفى بالشرط يف عشرهتا باملعروف ال أنه أباح أن يعاشرها مكروهة بغري املعروف مث قال

فأعلم أنه إذا كان األخذ من الزوج من غري أمر مان املارأة يف    .ن أردمت استبدال زوج مكان زوج  وإ
نفسها وال عشرهتا ومل تطب نفسا بترك حقها يف القسم هلا وماله فليس له منعها حقهاا وال حبساها إال   

رك وتعااىل إاماا أذن   مبعروف وأول املعروف تأدية احلق وليس له أخذ ماهلا بال طيب نفسها ألن اهلل تبا
 :بتخليتها على ترك حقها إذا تركته طيبة النفس به وأذن بأخذ ماهلا حمبوسة ومفارقة بطيب نفسها فقال

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  وهاذا    :مريئا  وقال  :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة  إىل قوله 
وكيف تأخذوناه وقاد أفضاى      :عاىلإذن حببسها عليه إذا طابت هبا نفسها كما وصفت قول اهلل ت

بعضكم إىل بعض  حظر ألخذه إال من جهة الطالق قبل اإلفضاء وهو الدخول فيأخذ نصفه مبا جعل لاه  
وأنه مل يوجب عليه أن يدفع إال نصف املهر يف تلك احلال وليس حبظر منه إن دخل أن يأخاذه إذا كاان   

بل الرجل فأما إذا كان من قبلها وهي طيبة النفس به ذلك من قبلها وذلك أنه إاما حظر أخذه إذا كان من ق
فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت   :فقد أذن به يف قول اهلل تبارك وتعاىل



به  واحلال اليت أذن به فيها خمالفة احلال اليت حرمه فيها فإن أخذ منها شيئا على طالقها فأقر أناه أخاذ   
  .مضى عليه الطالق ورد ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة إال أن يكون طلقها ثالثاباإلضرار هبا 

فيما افتدت باه     :الطالق مرتان  إىل قوله  :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
خذ مما آتى املرأة فنهى اهلل تعاىل الزوج كما ااه يف اآلي قبل هذه اآلية أن يأ :قال الشافعي رمحه اهلل .

شيئا  إال أن خيافا أن ال يقيما حدود اهلل فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به  
وأباح هلما إذا انتقلت عن حد الاليت حرم أمواهلن على أزواجهن خلوف أن ال يقيما حدود اهلل أن يأخاذ  

ذ إال ما أعطاها وال غريه وذلك أنه يصري حينئذ كالبيع والبيع منها ما افتدت به مل حيدد يف ذلك أن ال يأخ
إاما حيل ما تراضى به املتبايعان ال حد يف ذلك بل يف كتاب اهلل عز وجل داللة على إباحة ما كثر منه وقل 

 فال جناح عليهما فيما افتدت   :لقوله
   
 

 1743 :صفحة 
 
أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمارة أن   :اهلل قالأخربنا الشافعي رمحه  :به  أخربنا الربيع قال  

حبيبة بنت سهل أخربهتا أاا كانت عند ثابت بن قيس بن مشاس وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج 
من   :إىل صالة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه يف الغلس فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ال أنا وال ثابت بن قيس  :ما شأنك  قالت  :نت سهل يا رسول اهلل فقالأنا حبيبة ب :هذه  فقالت
هذه حبيبة بنت سهل قاد    :لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يا رسول اهلل كل ما أعطاين عندي فقال رسول اهلل صلى اهلل  :ذكرت ما شاء اهلل أن تذكر  فقالت حبيبة
أخربنا الشافعي رمحاه اهلل   :خذ منها  فأخذ منها وجلست يف أهلها أخربنا الربيع قال  :عليه وسلم

أخربنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن حبيبة أاا جاءت تشكو شيئا ببداا يف الغلاس مث   :قال
حيتمال    إال أن خيافا أن ال يقيما حدود اهلل  :ساق احلديث مبعىن حديث مالك وقول اهلل تبارك وتعاىل

أن يكون االبتداء مبا خيرجهما إىل خوف أن ال يقيما حدود اهلل من املرأة باالمتناع من تأدية حق الازوج  
والكراهية له أو عارض منها يف حب اخلروج منه من غري بأس منه وحيتمل أن يكون من الزوج فلما وجدنا 

دال زوج مكان زوج استدللنا أن احلال الايت  حكم اهلل بتحرمي أن يأخذ الزوج من املرأة شيئا إذا أراد استب
أباح هبا للزوج األخذ من املرأة احلال املخالفة احلال اليت حرم هبا األخذ تلك احلال هي أن تكاون املارأة   



املبتدئة املانعة ألكثر ما جيب عليها من حق الزوج ومل يكن له األخذ أيضا منها حىت جيمع أن تطلب الفدية 
فال جناح عليهما فيما افتدت به  وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها ألن اهلل عز   :منه لقوله عز وجل

فكانت هذه احلال اليت ختالف هذه احلال وهي اليت مل تبذل  .وإن خفتم شقاق بينهما    :وجل يقول
وقول اهلل تبارك  :قال الشافعي .فيها املرأة املهر واحلال اليت يتداعيان فيها اإلساءة ال تقر املرأة أاا منها

إال أن خيافا أن ال يقيما حدود اهلل  كما وصفت من أن يكون هلما فعل تبدأ به املرأة خيااف    :وتعاىل
  .عليهما فيه أن ال يقيما حدود اهلل ال أن خوفا منهما بال سبب فعل

من أدب مل حيرم عليه وإذا ابتدأت املرأة بترك تأدية حق اهلل تعاىل مث نال منها الزوج ما له  :قال الشافعي 
أن يأخذ الفدية وذلك أن حبيبة جاءت تشكو شيئا ببداا ناهلا به ثابت مث أمرها رسول اهلل صلى اهلل علياه  
وسلم أن تفتدي وأذن لثابت يف األخذ منها وذلك أن الكراهة من حبيبة كانت لثابات وأااا تطوعات    

 وعدهتا إذا كان دخل هبا عدة  :قال الشافعي .بالفداء
   
 

 1744 :صفحة 
 
أخربنا سفيان بن عيينة  .مطلقة وكذلك كل نكاح يعد فسخا أو طالقا صحيحا كان أو فاسدا فالعدة  

عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي اهلل عنه يف رجل طلق امرأته تطليقتني مث اختلعت مناه  
فإمساك مبعاروف أو تساريح    الطالق مرتان  :يتزوجها إن شاء ألن اهلل عز وجل يقول :بعد فقال

أخربنا سفيان عن عمرو  :أخربنا الشافعي قال :أن يتراجعا  أخربنا الربيع قال  :بإحسان  إىل قوله
أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :كل شيء أجازه املال فليس بطالق أخربنا الربيع قال :عن عكرمة قال

 عن أم بكرة األسلمية أاا اختلعات مان   مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان موىل األسلميني
هي تطليقة إال أن تكون مسيت شايئا فهاو ماا     :زوجها عبد اهلل بن أسيد مث أتيا عثمان يف ذلك فقال

وال أعرف جهمان وال أم بكرة بشيء يثبت به خربمها وال يرده ويقول عثمان  :قال الشافعي .مسيت
ومن ذهب مذهب ابن عباس كان شابيها   .الزوج نأخذ وهي تطليقة وذلك أين رجعت الطالق من قبل

فال جناح عليهما فيما افتدت به  يدل على أن الفدية هي فسخ ماا    :أن يقول قول اهلل تبارك وتعاىل
كان له عليها وفسخ ما كان عليها ال يكون إال بفسخ العقد وكل أمر نسب فيه الفرقة إىل انفساخ العقد مل 

ث والعقدة قائمة بعينها وأحسب من قال هذا منهم إاماا أرادوا أن اخللاع   يكن طالقا إاما الطالق ما أحد



يكون فسخا إن مل يسم طالقا وليس هكذا حكم طالق غريه فهو يفارق الطالق بأنه مأذون به لغري العدة 
العقد كان  :ومن ذهب املذهب الذي روي عن عثمان أشبه أن يقول :قال الشافعي .ويف غري شيء

فسخه وإاما جيوز إحداث طالق فيه فإذا أحدث فيه فرقة عدت طالقا وحسابت أقال   صحيحا فال جيوز 
الطالق إال أن يسمي أكثر منها وإاما كان ال رجعة له بأنه أخذ عوضا والعوض هو مثن فال جيوز أن ميلاك  

هاذا معارضاة    :الثمن وميلك املرأة ومن ملك مثنا لشيء خرج منه مل يكن له فيما ملكه غريه ومن قال
أو لست أجد العقد الصحيح ينفسخ يف ردة أحد الزوجني ويف األمة تعتق  :عارض بقول ابن عباس قالم

ويف امرأة العنني ختتار فراقه وعند بعض املدنيني يف املرأة يوجد هبا جنون أو جذام أو برص والرجل يوجد به 
اث طالق فإذا أذن اهلل تبارك وتعاىل أحد ذلك فيكونان باخليار يف املقام أو الفرقة وإاما الفرقة فسخ ال إحد

  .بالفدية وأذن هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانت فاسخة

قال الشافعي إن أعطته ألفا على أن يطلقها واحدة أو اثنتني أو ثالثا لزمه ما طلق وال رجعة له يف واحادة   
  طلقها يف العدة وإذا اختلعت منه مث :قال الشافعي .وال اثنتني للثمن الذي أخذه منها
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فإذا كان يف حكم اهلل أن ال يؤخذ من املرأة يف  :قال الشافعي .مل يلزمها طالق وذلك أاا غري زوجة  

اخللع إال بطيب نفسها وال يؤخذ من أمة خلع بإذن سيدها ألاا ليست متلك شيئا وال يؤخذ من حمجاور  
  .ة جائزة األمر يف ماهلا بالبلوأ والرشد واحلريةعليها من احلرائر إاما يؤخذ مال امرأ

  
 اخلالف يف طالق املختلعة  

إذا طلقت يف العدة حلقها الطالق  :فخالفنا بعض الناس يف املختلعة فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ندنا وعندك هذا ع :فسألته هل يروي يف قوله خربا فذكر حديثا ال تقوم مبثله حجة عندنا وال عنده فقلت

فماا   :قال .ال يقوم به حجة لو مل خيالفهم غريهم :فقد قال بعض التابعني عندك :غري ثابت قال
حجيت فيه من القرآن واألثر واإلمجاع على ما يادل علاى أن    :حجتك يف أن الطالق ال يلزمها قلت

رمون أزواجهم  إىل والذين ي  :قال اهلل تعاىل :وأين احلجة من القرآن قلت :الطالق ال يلزمها قال



والذين يظااهرون    :وقال .للذين يؤلون من نسائهم    :وقال اهلل تبارك وتعاىل .آخر اآليتني
  .ولكم نصف ما ترك أزواجكم    :منكم من نسائهم  وقال

وهلن الربع مما تركتم  أفرأيت لو قذفها أيالعنها أو آىل منها أيلزمه اإليالء أو تظاهر   :وقال عز وجل 
أال إن أحكام اهلل تبارك وتعاىل هاذه   :ال قلت :أيلزمه الظهار أو ماتت أيرثها أو مات أترثه قال منها

وحكم اهلل أنه إاما تطلق الزوجة ألن اهلل تباارك   :نعم قلت :اخلمسة تدل على أاا ليست بزوجة قال
ذا كاان كماا   كتاب اهلل إ :نعم فقلت له :إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن  قال  :وتعاىل قال

  .زعمنا وزعمت يدل على أاا ليست بزوجة وهي خالف قولكم

أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبري أاما قاال يف املختلعاة يطلقهاا    
ال يلزمها طالق ألنه طلق ما ال ميلك وأنت تزعم أنك ال ختالف واحدا من أصحاب الانيب   :زوجها قاال

 عليه وسلم إال إىل قول مثله فخالفت ابن عباس وابن الزبري معا وآيات من كتاب اهلل تعااىل ماا   صلى اهلل
ما حيل لك أن تتكلم يف العلم وأنت جتهل أحكام اهلل مث  :أدري لعل أحدا لو قال مثل قولك هذا لقلت له

وماا   :قال .ظرقلت فيها قوال لو ختاطأت فقلته كنت قد أحسنت اخلطأ وأنت تنسب نفسك إىل الن
أنت بتة وبرية وخلية ينوي الطالق مل يلزمها الطاالق   :زعمت أنه إن قال للمختلعة :هذا القول قلت

كل امرأة  :وهذا يلزم الزوجة وأنه إن آىل منها أو تظاهر أو قذفها مل يلزمها ما يلزم الزوجة وأنه إن قال
 له طالق وال ينويها وال غريها 
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 أنت طالق طلقت  :وإن قال هلا :ساؤه ومل تطلق هي ألاا ليست بامرأة له مث قلتطلق ن  

 الشقاق بني الزوجني  

وإن خفتم شقاق بينهما  قال اهلل أعلم مبعىن ما   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كما من أهلها والذي يشبه ظاهر أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكما من أهله وح

وذلك أين وجدت اهلل عز وجل أذن يف نشاوز   .اآلية فما عم الزوجني معا حىت يشتبه فيه حاالمها اآلية
الزوج أن يصطلحا وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك وأذن يف نشوز املارأة بالضارب وأذن يف   

أن ذلك برضى من املرأة وحظر أن يأخذ الرجال مماا   خوفهما أن ال يقيما حدود اهلل باخللع ودلت السنة 



أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه باحلكمني دل ذلك على أن 
حكمهما غري حكم األزواج غريمها وكان يعرفهما بإباية األزواج أن يشتبه حاالمها يف الشقاق فال يفعال  

وال املرأة تأدية احلق وال الفدية أو تكون الفدية ال جتوز من قبل جماوزة الرجل ما الرجل الصفح وال الفرقة 
له من أدب املرأة وتباين حاهلما يف الشقاق والتباين هو ما يصريان فيه من القول والفعل إىل ما ال حيل هلما 

حقا وال يتطوعاان وال  وال حيسن وميتنع كل واحد منهما من الرجعة ويتماديان فيما ليس هلما وال يعطيان 
واحد منهما بأمر يصريان به يف معىن األزواج غريمها فإذا كان هكذا بعث حكما من أهله وحكماا مان   
أهلها وال يبعث احلكمان إال مأمونني وبرضى الزوجني ويوكلهما الزوجان بأن جيمعا أو يفرقاا إذا رأياا   

أخربنا الثقفي عن أيوب عن حمماد بان    :أخربنا الشافعي رمحه اهلل قال :أخربنا الربيع قال .ذلك
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من   :سريين عن عبيدة عن علي يف هذه اآلية

هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن جتمعا أن جتمعا وإن رأيتما أن تفرقا  :أهلها  مث قال للحكمني
أما الفرقة فال فقال علي رضي  : مبا علي فيه ويل وقال الرجلرضيت بكتاب اهلل :أن تفرقا قالت املرأة

فقول علي رضي اهلل عنه يدل على ما وصفت  :قال .اهلل عنه كذبت واهلل حىت تقر مبثل الذي أقرت به
من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمني دون رضى املرأة والرجل حبكمهما وعلى أن احلكمني إاماا مهاا   

لاو   :ما دل على ذلك قلناا  :فإن قال قائل .النظر بينهما يف اجلمع والفرقةوكيالن للرجل واملرأة ب
كان احلكم إىل علي رضي اهلل عنه دون الرجل واملرأة بعث هو حكمني ومل يقل ابعثوا حكمني فإن قاال  

 ابعثوا حكمني فيجوز حكمهما بتسمية اهلل  :فقد حيتمل أن يقول :قائل
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ما جيوز حكم احلاكم الذي يصريه اإلمام فمن مساه اهلل تبارك وتعاىل حاكما أكثر معىن إيامها حكمني ك  

ابعثوا حكمني أي دلوين منكم على  :أو يكونا كالشاهدين إذا رفعا شيئا إىل اإلمام أنفذه عليهما أو يقول
أن حنيله عنه مع الظاهر ما وصفنا والذي مينعنا من  :حكمني صاحلني كما تدلوين على تعديل الشهود قلنا

كذبت واهلل حىت تقر مبثل الذي أقرت به يدل على أنه ليس  :ظهوره أن قول علي رضي اهلل عنه للزوج
للحكمني أن حيكما إال بأن يفوض الزوجان ذلك إليهما وذلك أن املرأة فوضت وامتنع الزوج من تفويض 

ه يذهب إىل أنه إن مل يقر مل يلزمه كذبت حىت تقر مبثل الذي أقرت ب :الطالق فقال علي رضي اهلل عنه



ال أبايل أقاررت أم   :ولو كان يلزمه طالق بأمر احلاكم أو تفويض املرأة لقال له .الطالق وإن رأياه
أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة أنه مسعه  .سكت وأمر احلكمني أن حيكما مبا رأيا

اصرب يل وأنفق عليك فكاان إذا   :ت عتبة بن ربيعة فقالتتزوج عقيل بن أيب طالب فاطمة بن :يقول
أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة فيسكت حىت دخل عليها يوماا وهاو بارم     :دخل عليها قالت

على يسارك يف النار إذا دخلت فشدت عليها  :فقال .أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة :فقالت
ألفرقن بيناهما   :كله فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس ثياهبا فجاءت عثمان فذكرت له ذلك

فأتيامها فوجدامها قد شدا عليهماا   :ما كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف قال :وقال معاوية
أثواهبما وأصلحا أمرمها وهذا يشبه ما روي عن علي رضي اهلل عنه أال ترى أن احلكمني ذهبا وابن عبااس  

ال أفرق بينهما فلما وجدامها قد اصاطلحا رجعاا وذلاك أن     :ا ومعاوية يقولأفرق بينهم :يقول
اصطالحهما يدل على أاما لو جاءامها فسخا وكالتهما فرجعا ومل تعد املارأة وال الرجال إىل الشاقاق    

ولو عاد الشقاق عادا للحكمني ومل تكن األوىل أوىل من الثانياة   :قال الشافعي رمحة اهلل عليه .علمناه
وإذا كان اخلرب يدل على أن معىن اآلية أن جياوز   .شأاما بعد مرة ومرتني وأكثر واحد يف احلكمني فإن

على الزوجني وكالة احلكمني يف الفرقة واالجتماع بالتفويض إليهما دل ذلك على جواز الوكاالت وكانت 
دونه من ليس يلياه إال  ودل ذلك على أن لإلمام أن يويل احلكم  .هذه اآلية للوكاالت أصال واهلل أعلم

ولو فوضنا ماع   :قال .بتوليته إياه وأن يولوا احلكم يف بعض األمور دون بعض ألن هذا حكم خاص
اخللع والفرقة إىل احلكمني األخذ لكل واحد منهما من صاحبه كان على احلكمني االجتهاد إن رأيا اجلمع 

 ان األغلب عندمها بعد يف األخذ ألحدمها من صاحبه فيما يريانه صالحا هلما إذا ك
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معرفة أخالقهما ومذاهبهما أن ذلك أصلح ألمرمها واألخذ من مال أحدمها لصاحبه وكان تفويض ذلك   

إليهما مثل الفرقة أو أوىل من الفرقة بينهما فإذا جازت توليتهما هلما الفرقة جاز األخذ بتوليتاهما وعلاى   
ندي أن ال جيربمها على حكمني وأن حيكم عليهما فيأخذ لكل واحد منهما السلطان إن مل يرضيا حبكمني ع

من صاحبه من نفقة وقسم وجيرب املرأة على ما عليها وكل واحد منهما على ما يلزمه وله أن يعاقب أيهما 
  .جيربمها السلطان على احلكمني كان مذهبا :رأى إن امتنع بقدر ما يستوجب ولو قال قائل



يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء   :قال اهلل تبارك وتعاىل :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر 
يقاال واهلل   :قال الشافعي رمحاه اهلل  .كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن  إىل  كثريا  

وحيبسها مانعا حلقها نزلت يف الرجل يكره املرأة فيمنعها كراهية هلا حق اهلل يف عشرهتا باملعروف  :أعلم
لريثها من غري طيب نفس منها بإمساكه إياها على املنع فحرم اهلل تعاىل ذلك على هذا املعىن وحرم علاى  
األزواج أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتني واستثىن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وإذا أتني بفاحشاة  

ن حل ذلك إن شاء اهلل تعاىل ومل تكن معصيتهن الزوج فيما مبينة وهي الزنا فأعطني ببعض ما أوتني ليفارق
جيب له بغري فاحشة أوىل أن حتل ما أعطني من أن يعصني اهلل والزوج بالزنا وأمر اهلل يف الاليت يكارههن  

فاإن    :وقال .أزواجهن ومل يأتني بفاحشة أن يعاشرن باملعروف وذلك بتأدية احلق وإمجال العشرة
فأباح عشرهتن علاى الكراهياة    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كرهوا شيئا  كرهتموهن فعسى أن ت

باملعروف وأخرب أن اهلل عز وجل قد جيعل يف الكره خريا كثريا واخلري الكثري األجر يف الصرب وتأدية احلق إىل 
إن كان هلاا   من يكره أو التطول عليه وقد يغتبط وهو كاره هلا بأخالقها ودينها وكفاءهتا وبذهلا ومرياث

  .وتصرف حاالته إىل الكراهية هلا بعد الغبطة هبا

الفرقة بني الزوجني وجوه جيمعها اسم الفرقة ويفتارق هباا    :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
أمساء دون اسم الفرقة فمنها الطالق والطالق ما ابتدأه الزوج فأوقعه على امرأته بطالق صريح أو كاالم  

ق يريد به الطالق وكذلك ما جعل إىل امرأته من أمرها فطلقت نفسها أو إىل غريها فطلقها فهو يشبه الطال
كطالقه ألنه بأمره وقع وهذا كله إذا كان الطالق فيه من الزوج أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثناتني  

وكاذلك إن آىل   :تعاىلقال الشافعي رمحه اهلل  .فالزوج ميلك فيه رجعة املطلقة ما كانت يف عدة منه
 أنت طالق  :من امرأته فطلق أو قال المرأته
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البتة فحلف ما أراد إال واحدة أو أنت خلية أو بائن أو برية فحلف ما أراد إال واحدة فهي واحدة ميلك   

 :هلل تعاىلقال الشافعي رمحه ا .الرجعة ال يكون من هذا شيء بائن أبدا إن كانت الزوجة مدخوال هبا

فأوجدين ما  :الكتاب والسنة واآلثار والقياس قال :ما احلجة فيما قلت قلت :فقال يل بعض الناس
  :وقال تعاىل ذكاره  .الطالق مرتان فإمساك مبعروف    :قال اهلل تبارك وتعاىل :ذكرته قلت



يف هاتني اآلياتني   أما يتبني لك :إصالحا  وقلت  :واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  إىل قوله
أن اهلل تبارك وتعاىل جعل لكل مطلق مل يأت على مجيع الطالق الرجعة يف العدة ومل خيصص مطلقاا دون  

فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  فإاما   :مطلق وال مطلقة دون مطلقة وأن اهلل تبارك وتعاىل إذا قال
تارك   :فما التسريح ههنا قلات  :قال .أمر باإلمساك من له أن ميسك وبالتسريح من له أن يسرح

إن هذا يف غري هاتني اآليتني أيضا كهو يف  :وقلت له .احلبس بالرجعة يف العدة تسريح مبتقدم الطالق
وإذا طلقاتم النسااء فابلغن أجلاهن       :قال اهلل عز وجل :فاذكره قلت :قال .هاتني اآليتني

يعين واهلل  :فبلغن أجلهن  قلت  :ولهفما معىن ق :لتعتدوا  قال  :فأمسكوهن مبعروف  إىل قوله
اآلية دليل عليه لقاول اهلل عاز    :قلت .وما الدليل على ذلك :تعاىل أعلم قاربن بلوأ أجلهن قال

فاال ياؤمر    .فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا لتعتادوا     :وجل
أن يكون مبعروف وهذه كاآلية قبلاها يف  باإلمساك والسراح إال من هذا إليه مث شرط عليهم يف اإلمساك 

نعم تقول للرجل إذا قارب البلد يرياده أو   :وتقول هذا العرب قلت :فبلغن أجلهن  قال  :قوله
فأمسكوهن مبعاروف أو    :قال اهلل تبارك وتعاىل :وقلت له .األمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه

ااا تكون لألزواج الرجعة يف العدة قبل  :قلت فلم :فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم  قال
فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا  :ملا بني اهلل عز وجل يف كتابه :التطليقة الثالثة فقلت له
فإذا بلغن أجلاهن فأمساكوهن     :فلم قلت يف قول اهلل تعاىل يف املطلقات :غريه إىل أن يتراجعا قال

يف قول اهلل عز وجال يف املتاوىف عناها     :إذا قاربن بلوأ أجلهن وقلت  مبعروف أو فارقوهن مبعروف
فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن من معروف  هذا إذا قضني أجلهن   :زوجها

بلغن أجلهن  حيتمل قاربن البلوأ   :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .والكالم فيهما واحد
عليهن فكان سياق الكالم يف اآليتني دليال على فرق بينهما لقول اهلل تباارك وتعااىل يف    وبلغن فرغن مما

 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن   :الطالق
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وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا  فال يؤمر باإلمساك إال من جيوز له اإلمساك يف العدة   :مبعروف  وقال  

ن أن يفعلن يف أنفسهن ما شئن يف العدة حىت تنقضي العدة وهو كالم عريب هذا من أبينه وأقله فيمن ليس هل



ومثل قول اهلل تعاىل ذكره يف املتوىف يف قوله  .خفاء ألن اآليتني تدالن على افتراقهما بسياق الكالم فيهما
قاال   .فيحل نكاحهاا  وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله  حىت تنقضي عدهتا  :تعاىل

أخربين عمي حممد بن علي عن عبد اهلل بن علي بن  :فقال وما السنة فيه قلت :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
السائب عن نافع بن عجري بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة املزنية البتة مث أتى رسول 

 طلقت امرأيت سهيمة البتة و واهلل ما أردت إال واحادة  يا رسول اهلل إين :اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
واهلل ما أردت  :واهلل ما أردت إال واحدة  فقال ركانة  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لركانة

 :إال واحدة فردها إليه رسول صلى اهلل عليه وسلم فطلقها الثانية يف زمان عمر والثالثة يف زمان عثمان قال

أو حيتاج مع حكم اهلل تبارك وتعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم إىل غريمها  :قلت .فيهفما األثر 
أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو أناه مساع    :قلت .إن كان عندك أثر فال عليك أن تذكره :فقال

طااب  أخربين املطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة مث أتى عمر بن اخل :حممد بن عباد بن جعفر يقول
فقرأ  ولو أاام   :قد فعلته قال :ما محلك على ذلك قال :رضي اهلل تعاىل عنه فذكر ذلك له فقال

أمسك  :قد فعلته قال :قلت .فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا  ما محلك على ذلك
مرو بن ديناار  أخربنا سفيان عن ع :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليك امرأتك فإن الواحدة ال تبت

عن عبد اهلل بن أيب سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال للتؤمة مثال قولاه   
أخربنا الثقة عن الليث عن بكري بن األشج عن سليمان بن يساار أن   :أخربنا الشافعي قال .للمطلب

 يا أمري املؤمنني أقع يف احلارام  أتراين :احلف فقال :رجال من بين زريق طلق امرأته البتة فقال له عمر
أخربنا سعيد القداح عن ابن جريج أنه قاال   :قال الشافعي .احلف فحلف :والنساء كثري فقال له

  .يدين فإن كان أراد ثالثا فهي ثالث وإن أراد واحدة فهي واحدة :البتة فقال :لعطاء

بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال  أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن شرحيا دعاه :قال الشافعي 
أما الطالق فسنة وأما البتة فبدعة فأماا   :أنت طالق البتة فاستعفاه شريح فأىب أن يعفيه فقال :المرأته

  .السنة فالطالق فأمضوها وأما البدعة فالبتة فقلدوه إياها ودينوه فيها
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أنات خلياة أو    :الرجل يقول المرأته :قال لعطاءأخربنا سعيد عن ابن جريج أنه  :قال الشافعي  
قاال   .ساواء  :أنت بائنة أو بنت مين قال :أنت بريئة أو برئت مين أو يقول :خلوت مين وقوله

أما قوله  :قال عطاء :أما قوله أنت طالق فسنة ال يدين يف ذلك وهو الطالق قال ابن جريج :عطاء
  .ن كان أراد الطالق فهو الطالق وإال فالأنت بريئة أو بائنة فذلك ما أحدثوا فيدين فإ

أنت بريئة أو أنات   :أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال يف قوله :قال الشافعي 
يدين أخربنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه  :بائنة أو خلية أو برئت مين أو بنت مين قال

فما  :قال :أنت علي حرام قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :قولهإن أراد الطالق فهو الطالق ك :قال
كل ما حكم فيه بالفرقة وإن مل ينطق هبا  :الوجوه اليت ذكرت اليت تكون هبا الفرقة بني الزوجني فقلت له

الزوج ومل يردها وما لو أراد الزوج أن ال توقع عليه الفرقة أو وقعت فهذه فرقاة ال تسامى طالقاا ألن    
مثال   :ومثل ماذا قلت :قال .س من الزوج وهو مل يقله ومل يرضه بل يريد رده وال يردالطالق لي

األمة تعتق عند العبد فتختار فراقه ومثل املرأة تكون عند العنني فيؤجل سنة فال ميس فتختار فراقه فهاتاان  
زوج طلق ومثل ذلك وإن كانتا صريتا للمرأتني بعلة العبودية يف الزوج والعجز فيه وليس أن ال .الفرقتان

أن تزوج املرأة الرجل فينتسب حرا فيوجد عبدا فتخري فتفارقه ويتزوجها الرجل فتجده أجذم أو جمنونا أو 
ال هذا فسخ عقد النكااح ال إحاداث    :أفتعد شيئا من هذا طالقا قلت :قال .أبرص فتختار فراقه

  .العدة طالق فيها ومثل الزوجني يسلم أحدمها وال يسلم اآلخر حىت تنقضي

العبد يبتاعه فيظهر منه على عيب فيكون له رده  :وما يشبه هذا قلت :قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
بالعيب ورده فسخ العقد األول وليس استئناف بيع فيه وال جيوز أن يستأنف بيعا بغري رضى املردود علياه  

 تكون إال فسخ عقدة النكاح ألن الطاالق  وهذا كله فرقة من املرأة وفرقة املرأة بغري متليك الزوج إياها ال
فهل من  :قال .الذي جعله اهلل تعاىل ثالثا ال حتل النساء بعده إال بزوج وهو إىل الرجال ال إىل النساء

نعم كل ما عقد فاسدا من نكاح مثل نكاح بغري ويل ونكاح العبد بغاري إذن   :شيء فرقة غري هذا قلت
فكل ما وقع من النكاح كله ليس بتام حيل فيه اجلماع بالعقد ويقاع  سيده ونكاح األمة بغري إذن سيدها 

املرياث بني الزوجني وال يكون ألحد فسخه زوج وال زوجة وال ويل فكل ما كان هكذا فالنكاح فيه فاسد 
نعم ردة  :فهل من تفرقة غري هذا قلت :قال .يفرق العقدة ومل تعد الفرقة طالقا ولكنه فسخ العقد

 أحد الزوجني 
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أو إسالم أحدمها واآلخر مقيم على الكفر وقد حرم اهلل على الكافرين أن يغشوا املؤمنات وعلى املؤمنني   

فهل من  :قال .غشيان الكوافر سوى أهل الكتاب وليس واحد منهما فراقا من الزوج هذا فسخ كله
 :ك فذكرت له االختالف فيه قالفما اخللع عند :قال .نعم اخللع :وجه من الفرقة غري هذا قلت

ومل والطالق منه لو أراد  :ال قال :فإن أعطته ألفا على أن يطلقها واحدة أو اثنتني أفيملك الرجعة قلت
فال جناح عليهماا فيماا     :يقول اهلل عز وجل :فقلت له :مل يوقعه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

إال بإزالة امللك عنه وغري جائز أن يأذن اهلل تعاىل هلا بالفدية افتدت به  والفدية ممن ملك عليه أمره ال تكون 
أال ترى أن كل من أخذ شيئا على شيء خيرجه من  .وله أن يأخذها مث ميلك عليها أمرها بغري رضى منها

يديه مل يكن له سبيل على ما أخرج من يديه ملا أخذ عليه من العوض وقد أذن رسول اهلل صلى اهلل علياه  
بت بن قيس أن يأخذ من امرأته حني جاءته ومل يقل له ال تأخذ منها إال يف قبل عدهتا كما أمار  وسلم لثا

املطلق غريه ومل يسم له طالقا يطلقها إياه ورأى رضاه باألخذ منها فرقة واخللع اسم مفارق للطالق وليس 
ذهب إليه من قول اهلل  الذي :وقلت له .املختلع مببتدىء طالقا إال جبعل واملطلقون غريه مل يستجعلوا

  :الطالق مرتان فإمساك مبعروف  إاما هو على من عليه العدة لقول اهلل عز وجال   :تبارك وتعاىل

مجيال  أفرأيت إن عارضك معارض يف املطلقة واحدة قبال    :طلقتموهن من قبل أن متسوهن  إىل قوله
أو تسريح بإحسان  وهذه مطلقاة   الطالق مرتان فإمساك مبعروف  :إن اهلل قال :أن يدخل هبا فقال

 :فبلغن أجلهن فأمسكوهن  وقوله يف العدة  :قول اهلل تعاىل :واحدة فيمسكها ما احلجة عليه قال

أحق بردهن يف ذلك  فلما مل تكن هذه معتدة حبكم اهلل علمت أن اهلل تبارك وتعاىل إاما قصد بالرجعة يف  
  .دل على معىن اجململ ويفترق بافتراق حال املطلقاتالعدة قصد املعتدات وكان املفسر من القرآن ي

فما منعك من هذه احلجة يف املختلعة وقد فرق اهلل تباارك   :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وتعاىل بينهما بأن جعلها مفتدية وبأن هذا طالق مبال يؤخذ وبأن املسلمني مل خيتلفوا يف أن الرجل إذا قال 

أنت طالق واحدة على شيء يأخاذه مل ميلاك    :لق واحدة ملك الرجعة وإن قال هلاأنت طا :المرأته
هذا هكذا ألنه إذا تكلم بكلمة واحدة فال جيوز أن أجعل ما أخذ عليه ماال كمن مل يأخذ  :الرجعة قال



واحلجة فيه ما ذكرت من أن من ملك شيئا بشيء خيرج منه مل يكن له على ما خرج منه سابيل   .املال
  يكون على ما يف يليه مما أخرجه إليه مالكه ملالكه كما ال
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فأوجدين اللفظ الذي يكون فراقا يف احلكم  :قال :قال الشافعي رمحه اهلل .الذي أخرجه إليه سبيل  

أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت سراح أو قد سرحتك أو قاد   :هو قول الرجل :ال تدينه فيه قلت له
فمن أين قد فرقت بني هؤالء الكلمات يف احلكم وبني ما سواهن وأنت تدينه فيما بيناه   :فارقتك قال

 :هؤالء الكلمات اليت مسى اهلل تبارك وتعاىل هبن الطالق فقال :وبني اهلل فيهن كما تدينه يف غريهن قلت

هن فمتعو  :فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف  وقال عز وجل  :إذا طلقتم النساء  وقال 
فهؤالء األصول وما أشبههن مما مل يسم طالقا يف كتاب وال سنة وال أثر إال بنيتاه فاإن    .وسرحوهن  

  .نوى صاحبه طالقا مع قول يشبه الطالق كان طالقا وإن مل ينوه مل يكن طالقا
  
 اخلالف يف الطالق  

فاذكر املواضاع   : فقلتإنا نوافقك يف معىن وخنالفك يف معىن :فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
تزعم أن من قال المرأته أنت طالق فهو ميلك الرجعة إال أن يأخذ جعاال علاى    :اليت ختالفنا فيها قال

أنت خلية أو  :إن قال المرأته :وتقول :هذا قولنا وقول العامة قال :قلت .أنت طالق :قوله
 :قال .وهذا قويل :يس بطالق قلتبرية أو بائنة أو كلمة غري تصريح الطالق فلم يرد هبا طالقا فل

وتزعم أنه إن أراد هبذا الذي ليس بصريح الطالق الطالق وأراد واحدة كانت واحدة بائناة وكاذلك إن   
 :أفقلت هذا خربا أو قياسا فقاال  :واحدة شديدة أو غليظة إذا شدد الطالق بشيء فقلت له :قال

  .بعضه خربا وقست ما بقي منه على اخلرب هبا :قلت

روينا عن علي  :ما الذي قلته خربا وقست ما بقي منه على اخلرب قال :قلت :الشافعي رمحه اهلل قال 
فتطليقة ميلك فيها الرجعاة وإن   :رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال يف الرجل خيري امرأته أو ميلكها إن اختارته

 :عل ألبتة ثالثا قالأرويت عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه ج :قلت .اختارت نفسها فتطليقة بائنة

أنت تقول إذا اختارت املرأة  :قلت .وأين :قال .أنت ختالف ما رويت عن علي :قلت .نعم



قد رويت عنه حكما واحادا   :فقلت .نعم :اململكة أو اليت جعل أمرها بيدها زوجها فال شيء قال
بتة نيته فإن أراد واحادة  خالفت بعضه ورويت عنه أيضا أنه فرق بني ألبتة والتشيري والتمليك فقلت يف أل

فواحدة بائن وهو جيعلها ثالثا فكيف زعمت أنك جعلت ألبتة قياسا على التخيري والتمليك ومها عنادك  
طالق مل يغلظ وألبتة طالق قد غلظ فكيف قست أحدمها باآلخر وعلي رضي اهلل تعاىل عنه يفرق بيناهما  

 وهو الذي عليه 
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أليس جعل رسول اهلل  :فإين إاما قلت يف ألبتة حبديث ركانة فقلت له :قال أصلك زعمت اعتمدت  

 :قال شريح :صلى اهلل عليه وسلم ألبتة يف حديث ركانة واحدة ميلك الرجعة وأنت جتعلها بائنا فقال

وحنن قد وقفناه عند بدعته فلما أراد واحدة جعلناها متلك الرجعة كما جعلها  :فقلت .نقفه عند بدعته
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعمر وأنت رويت عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ألبتاة  رسو

واحدة وميلك الرجعة أو ثالثا فخرجت من قوهلم معا بتوهم يف قول شريح وشريح رجل من التابعني ليس 
صلى اهلل علياه  لك عند نفسا وال لغريك أن يقلده وال له عندك أن يقول مع أحد من أصحاب رسول اهلل 

وسلم ومن قال يف ألبتة ثالثا فإنه يذهب إىل الذي يغلب على القلب أنه إذا نطق بالطالق مث قال ألبتة فإاما 
ألبتة واحدة إذا مل يرد أكثر منها ذهب  :ومن قال .أراد اإلبتات والذي ليست بعده رجعة وهو ثالث

ال آتيك  :كثر الطالق وأن يقول ألبتة يقينا كما تقولفيما نرى واهلل تعاىل أعلم إىل أن ألبتة كلمة حتتمل أ
ألبتة وأذهب ألبتة وحتتمل صفة الطالق فلما احتملت معاين مل نستعمل عليه معىن حيتمل غريه ومل نفارق  

 :قال .وبينه وبني أهله بالتوهم و جعلنا ما احتمل املعاين يقابله وقولك كله خارج من هذا مفارق له

قد خالفته  :ن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه ال يكون طالق بائن إال خلع أو إيالء فقلنافإنا قد روينا عن اب
أرأيت لو أن رجال مان أصاحاب    :وقلت له .فجعلت كثريا من الطالق بائنا سوى اخللع واإليالء

يف رجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قولك يف ألبتة وروينا عن النيب عليه الصالة والسالم ما خيالفه أ
فقد خالفت ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :ال قلنا :أو رجال من أصحابه حجة معه قال

يف ألبتة وخالفت أصحابه فلم تقل بقول واحد منهم فيها وقلت له أو خيتلف عندك قول الرجل المرأته أنت 
هاذا   .ال كل :د الطالق فقالطالق ألبتة وخلية وبرية وبائن وما شدد به الطالق أو كىن عنه وهو يري



فإن كان كل واحد من هذا عندك يف معىن واحد فقد خالفت قول رسول اهلل صالى اهلل   :واحد قلت
 :زعمت أنه إن قال المرأته :وأين قلت :قال .عليه وسلم وما يف معناه مث قلت فيه قوال متناقضا

طالق واحدة طويلة كاان ميلاك    أنت :وإن قال هلا .أنت طالق واحدة غليظة أو شديدة كانت بائنا
الرجعة وكلتا الكلمتني صفة التطليقة وتشديد هلا فكيف كان ميلك يف إحادامها الرجعاة وال ميلكهاا يف    

طويلة فهي بائن ألن الطويلة ما كان هلا منع الرجعاة   :إذا قال :أرأيت لو قال لك قائل .األخرى
 حىت يطول ذلك وغليظة وشديدة ليست 
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وقلت  :كذلك فهو ميلك الرجعة أما كان أقرب مبا فرق إىل الصواب منك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  
 :قاال  .لقد خالفت يف هذا القول معاين اآلثار مع فراقك معىن القرآن والسنة واآلثار والقياس :له

بقوهلم حاججنااك  أولئك خالفونا وإياك فإن قلت  :فمن أصحابك من يقول ال أثق به يف الطالق قلت
  .وإن خالفتهم فال حتتج بقول من ال تقول بقوله

  
 انفساخ النكاح بني األمة وزوجها العبد إذا عتقت  

أخربنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
يف إحدى السنن أاا أعتقات فخاريت يف    كانت يف بريرة ثالث سنن وكان :اهلل تعاىل عنها أاا قالت

أن هلاا   :أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول يف األمة تكون حتت العبد فتعتق .زوجها
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري أن موالة لبين  .اخليار ما مل ميسها فإذا مسها فال خيار هلا

فأرسالت إيل   :أاا كانت حتت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالتعدي بن كعب يقال هلا زبراء أخربته 
إين خمربتك خربا وال أحب أن تصنعي شايئا إن   :حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم فدعتين فقالت

وهبذا نأخذ يف ختايري   :قال الشافعي رمحه اهلل .ففارقته ثالثا :أمرك بيدك ما مل ميسك زوجك قالت
ه وسلم بريرة حني عتقت يف املقام مع زوجها أو فراقه دالئل مناها أن األماة إذا   رسول اهلل صلى اهلل علي

عتقت عند عبد كان هلا اخليار يف املقام معه أو فراقه وإذا جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخليار لألمة 
فسخ فليس الفسخ دون زوجها فإاما جعل هلا اخليار يف فسخ العقدة اليت عقدت عليها وإذا كانت العقدة تن



بطالق إاما جعل اهلل الطالق املعدود على الرجال ما طلقوهم فأما ما فسخ عليهم فذلك ال حيتسب علايهم  
ويف احلديث داللة على أن امللك يزول عان   :قال .واهلل تعاىل أعلم ألنه ليس بقوهلم وال بفعلهم كان

أو اختيار يف العبد خاصة وهذا يرد على مان  األمة املزوجة وعقد النكاح ثابت عليها إال أن تفسخه حرية 
قال بيع األمة طالقها ألنه إذا مل يكن خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إياه بالعتق خيرجها من نكاح 
الزوج كان خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إىل رق كرقه أوىل أن ال خيرجها وال يكون هلا خيار إذا 

من رق مالكها إىل ملك عائشة رضي اهلل تعاىل عنها ومن ملك عائشة  خرجت اىل الرق وبريرة قد خرجت
إىل العتق فجمعت اخلروجني من الرق إىل الرق ومن الرق إىل العتق مث خريها رسول اهلل صالى اهلل علياه   

 وال يكون هلا اخليار إال بأن تكون عند عبد فأما عند  :قال .وسلم بعدمها
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  .حر فال  
  
 اخلالف يف خيار األمة  

 :ختري حتت احلر كما ختري حتت العبد وقالوا :فخالفنا بعض الناس يف خيار األمة فقال :قال الشافعي 

رواه عروة عن القاسم عان   :فقلت له :روينا عن عائشة رضي اهلل عنها أن زوج بريرة كان حرا قال
 :قاال  .ديث عائشة ممن رويت هذا عنهعائشة رضي اهلل عنها أن زوج بريرة كان عبدا ومها أعلم حب

هي املعتقة وهي أعلم به من غريها وقاد روي مان    :فهل تروون عن غري عائشة أنه كان عبدا فقلت
 :فاذكرمها قلت :قال .وجهني قد ثبت أنت ما هو أضعف منهما وحنن إاما نثبت ما هو أقوى منهما

كان ذلك مغيث عبد  :ده زوج بريرة فقالأخربنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عن
أخربنا القاسم بن عبد اهلل بن عمر بن حفص عن  .بين فالن كأين أنظر إليه يتبعها يف الطريق وهو يبكي

فلم ختري حتت العبد وال ختري حتت  :فقال :عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا قال
االختالف الذي مل أر  :وما اختالفهما قلت له :قال .واحلر الختالف حالة العبد :احلر فقلت له

إذا صارت حرة مل يكن العبد هلا كفؤا لنقصه عنها أال تارى   :وما ذاك قلت :قال .أحدا يسأل عنه
أنه ال يكون وليا لبنته يزوجها أال ترى أنه يوجب بالنكاح على الناكح أشياء ال يقدر العبد على كماهلاا  



على املرأة بأشياء ال يقدر العبد على كماهلا ومنها أن املرأة ترث زوجها ويرثها والعبد  ويتطوع الزوج احلر
ال يرث وال يورث ومنها أن نفقة ولد احلر عليه من احلرة ومنها أن عليه أن يعدل المرأته وسيد العبد قاد  

ه ولسيد العبد منعه من ذلك حيول بينه وبني العدل عليها ومنها أشياء يتطوع هلا هبا من املقام معها جل اار
إنا إاما ذهبنا يف هاذا إىل أن   :فقال :مع أشباه هلذا كثرية خيالف فيها احلر العبد قال الشافعي رمحه اهلل

خيار األمة حتت احلر والعبد أاا نكحت وهي غري مالكة ألمرها وملا ملكت أمرها كاان هلاا اخلياار يف    
 .وها فتبلغ قبل الدخول أو بعده أيكون هلا اخليار إذا بلغتأرأيت الصبية يزوجها أب :فقلت له .نفسها

فإذا زعمت أنك إاما خريهتا ألن العقدة كانت وهي ال خيار هلا فإذا صار اخلياار هلاا    :ال قلت :قال
أو يفترقاان   :فإن افترق بينها وبني الصبية قلت :قال .اختارت لزمك هذا يف الصبية يزوجها أبوها

قيسها عليها والصبية وارثة موروثة وهذه غري وارثة وال موروثة بالنكااح مث  فكيف ت :نعم قلت :قال
 إاما وإن افترقا يف بعض  :تقيسها عليها يف اخليار اليت فارقتها فيه قال
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 .الصبية مل تكن يوم تزوجت ممن هلا خيار للحداثة :وأين قال :أمرمها فهما جيتمعان يف بعضه قلت  

وكذلك لو كانت الصبية  :فلو كانت حرة كان هلا اخليار قلت :قال .لك األمة للرقوكذ :قلت
إذا بلغت الصبية مل يزوجها  :فكيف تشبهها هبا وأنت تقول :قلت .فهي ال تشبهها :قال .بالغة

 فأشبهها باملرأة تزوج وهي ال تعلم أن هلا اخلياار إذا  :أبوها إال برضاها وهو يزوج أمته بغري رضاها قال
هذا خطأ يف املرأة هذه ال نكاح هلا ولو كان ما قلت كما قلت كنت قد قستها علاى   :قلت .علمت

أرأيت املرأة تنكح وال تعلم مث متوت قبل أن تعلم أيرثها زوجها  :وأين خمالفها قلت :قال .ما خيالفها
األمة يزوجها  أفتجد :ال قلت :وال حيل له مجاعها قبل أن تعلم قال :ال قلت :أو ميوت أترثه قال

 .وكذلك بعد ما تعتق ما مل ختتر فسخ النكاح :قلت .نعم :سيدها هل حيل سيدها مجاعها قال

 :قال .ولو مات ورثته :نعم قلت :قال .ولو عتقت فماتت ورثها زوجها :نعم قلت :قال

 العباد  فما حجتك يف الفرق بني :أفتراها تشبه واحدة من االثنتني اللتني شبهتهما هبا قال :نعم قلت
ما وصفت لك فإن أصل النكاح كان حالال جائزا فلم حيرم النكاح بتحول حال املارأة إىل   :واحلر قلت

أحسن وال أسوأ من حاهلا األول إال خبرب ال يسع خالفه فلما جاءت السنة بتخيري بريرة وهي عند عبد قلنا 



احلر خالف العبد  :اتباعه حيث قال وقالنابه اتباعا ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي ألزمنا اهلل 
ملا وصفنا وأن األمة إذا خرجت إىل احلرية مل تكن أحسن حاال منه أكثر ما فيها أن تساويه وهو إذا كاان  

وكياف   .وكيف مل جتعلوا احلر قياسا على العبد فقلت :قال .مملوكا فعتقت خرجت من مساواته
 .ويفترقان يف أن حاهلما خمتلفة :معىن أاما زوجان قلت إاما جيتمعان يف :نقيس بالشيء خالفه قال

افتراقهما أكثر من اجتماعهما والذي هاو   :قلت :قال .فلم ال جتمع بينهما حيث جيتمعان :قال
ماا   :قلت .سل :قال .أوىل يب إذا كان األكثر من أمرمها االفتراق أن يفرق بينهما وحنن نسألك

ومل وقد زال رق  :ال قلت :قال .فإن بيعت ختري :نعم قلت :تقول يف األمة إذا أعتقت ختري قال
 :قال .الذي زوجها فصار يف حاله هذه لو ابتدأ نكاحها مل جيز كما لو أنكحها حرة بغري إذاا مل جيز

مها وإن اجتمعا يف أن ملك املنكح زائل عن املنكحة فحال األمة املنكحة خمتلفة يف أاا انتقلت من رق إىل 
ففرقت بينهما إذا افترقا يف معىن وإن اجتمعا يف  :قلت .لعتاقة انتقلت من رق إىل حريةرق وهي يف ا

فتفريقي بني اخليار يف عبد وحر أكثر مما وصفت وأصل احلجة فيه ما وصافت   :نعم قلت :آخر قال
 من أن النكاح 
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ابتة أو أمر أمجع الناس عليه فلما كانات  كان حالال وما كان حالال مل جيز حترميه وال فسخه إال بسنة ث  

السنة يف ختيري األمة إذا عتقت عند عبد مل نعد ما روينا من السنة ومل حيرم النكاح إال يف مثل ذلك املعاىن  
وإاما جعل لألمة اخليار يف التفريق واملقام واملقام ال يكون إال والنكاح حالل إال أن اخليار إاما يكون عندنا 

 أعلم لنقص العبد عن احلرية والعلل اليت فيه اليت قد مينع واهلل تعاىل 

 اللعان  

والذين يرمون احملصنات مث مل ياأتوا بأربعاة     :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
والذين يرمون أزواجهم  إىل أن غضب اهلل عليها إن كان من الصاادقني  فلماا     :شهداء  وقال تعاىل

والذين يرمون احملصانات     : يف الزوج القاذف بأن يلتعن دل ذلك على أن اهلل إاما أراد بقولهحكم اهلل
القذفة غري األزواج وكان القاذف احلر الذمي والعبد املسلم والذمي إذا قذفوا احلرة املسلمة جلدوا احلد معا 

احلكم من مل حيد حده إن مل خيرج  فجلد احلر حد احلر والعبد حد العبد وأنه مل يربأ قاذف بالغ جيري عليه



منه مبا أخرجه اهلل تعاىل به من الشهود على املقذوفة ألن اآلية عامة على املقذوفة كانت اآلياة يف اللعاان   
كذلك واهلل تعاىل أعلم عامة على األزواج القذفة فكان كل زوج قاذف يالعن أو حيد إن كانت املقذوفاة  

قذفها إذا مل يكن هلا حد تعزيزا وعليها حد إذا مل تلتعن بكل حال ألنه  ممن هلا حد أو مل تكن ألن على من
ال جناح عليكم إن طلقاتم    :ال افتراق بني عموم اآليتني معا وكما جعل اهلل الطالق إىل األزواج قال

إذا نكحاتم    :وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن  وقال  :النساء ما مل متسوهن  وقال عز وجل
طلقتموهن  فكان هذا عاما لألزواج والنساء ال خيرج منه زوج مسلم حر وال عبد وال ذماي  املؤمنات مث 

وفيما حكي عن رسول اهلل صلى اهلل  :وقال .حر وال عبد فكذلك اللعان ال خيرج منه زوج وال زوجة
للعان أن عليه وسلم إذ العن بني أخوي بين العجالن ومل يتكلف أحد حكاية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ا

كذا إاما تكلفوا حكاية مجلة اللعان دليل على أن اهلل  :كذا وال للمرأة قويل :قل :قال للزوج :يقول
عز وجل إاما نصب اللعان حكاية يف كتابه فإاما العن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني املتالعانني مباا   

 .ما احتيج إليه مما ليس يف القرآن منه حكم اهلل عز وجل يف القرآن وقد حكى من حضر اللعان يف اللعان

أشهد باهلل إين ملن الصاادقني فيماا     :قل :للزوج .فإذا العن احلاكم بني الزوجني وقال :قال
اتق   :رميتها به من الزنا  مث ردها عليه حىت يأيت هبا أربع مرات فإذا فرأ من الرابعة وقفه وذكره وقال

 اهلل تعاىل أن تبوء 
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إن لعنة اهلل علي إن كنت من الكاذبني فيما رميتها به من الزنا موجباة يوجاب    :بلعنة اهلل فإن قولك  

عليك اللعنة إن كنت كاذبا  فإن وقف كان هلا عليه احلد إن قامت به وإن حلف هلا فقد أكمل ما عليه من 
يما رماين به من الزنا حاىت تقوهلاا   أشهد باهلل إنه ملن الكاذبني ف :اللعان وينبغي أن يقول للزوجة فتقول

 :اتقي اهلل واحذري أن تبوئي بغضب اهلل فإن قولك  :أربعا فإذا أكملت أربعة وقفها وذكرها وقال

علي غضب اهلل إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزنا يوجب عليك غضب اهلل إن كنت كاذبة  فإن 
 .ا احلكم عليهما واهلل ويل أمرمها فيما غاب عما قاالمضت فقد فرغت مما عليها وسقط احلد عنهما وهذ

أشهد باهلل أين ملن الصادقني فيما رميتها به من الزنا وإن ولدها هذا  :فإن العنها بإنكار ولد أو حبل قال
وعلي لعنة اهلل حىت  :ويف قوله .أو حبلها هذا إن كان حبال ملن زنا ما هو مين مث يقوهلا يف كل شهادة



بزنا ومحل أو ولد ينفيه فلما ذكر اهلل عاز   :فه على صدقه على الزنا ألنه قد رماها بشيئنيتدخل مع حل
وجل الشهادات أربعا مث فصل بينهن باللعنة يف الرجل والغضب يف املرأة دل ذلك علاى حاال افتاراق    

تجارىء  الشهادات يف اللعنة والغضب واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه ألنه م
على النفي وعلى الشهادة باهلل تعاىل باطال مث يزيد فيجترىء على أن يلتعن وعلى أن يدعو بلعنة اهلل فينبغي 

أخربنا ابن عيينة عن  .للوايل إذا عرف من ذلك ما جهال أن يفقههما نظرا هلما استدالال بالكتاب والسنة
يه وسلم حني العن بني املتالعنني أمر رجال أن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عل

إاا موجبة أخربنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي  :يضع يده على فيه يف اخلامسة وقال
يا عاصم أرأيت لو أن رجال وجد  :أخربه أن عومير العجالين جاء إىل عاصم بن عدي األنصاري فقال له

 :قال .أم كيف يفعل سل يل يا عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه 

فسأل عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسائل وعاهبا حىت كرب 
يا عاصام   :على عاصم ما مسع من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما رجع إىل أهله جاءه عومير فقال

مل تأتين خبري قد كره رسول اهلل صلى اهلل  :لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال عاصم لعومير ماذا قال
واهلل ال أنتهي حىت أسأله عنها فجاء عومير ورسول اهلل  :فقال عومير .عليه وسلم املسألة اليت سألته عنها

امرأته رجال أيقتله فتقتلونه يا رسول اهلل أرأيت رجال وجد مع  :صلى اهلل عليه وسلم وسط الناس فقال
 أم 
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قد أنزل اهلل فيك ويف صاحبتك فاذهب فائت هبا    :كيف يفعل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما فرأ من تالعناهما قاال    :فقال سهل
اهلل إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذبت عليها يا رسول  :عومير

مسعت إبراهيم  :قال الشافعي رمحه اهلل .فكانت تلك سنة املتالعنني :وقال ابن شهاب :قال مالك
جاء عومير العجاالين إىل   :بن سعد بن إبراهيم حيدث عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه أخربه قال

يا عاصم بن عدي سل يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن رجال   :األنصاري فقال عاصم بن عدي
وجد مع امرأته رجال أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك 



 صنعت أنك مل تأتين :ما صنعت قال :فعاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسائل فلقيه عومير فقال
واهلل آلتني رسول اهلل صالى اهلل   :خبري سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعاب املسائل فقال عومير

لئن انطلقت  :عليه وسلم وألسألنه فأتاه فوجده قد أنزل اهلل عليه فيهما فدعامها فالعن بينهما فقال عومير
فصارت  :قال ابن شهاب .يه وسلمهبا لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عل

أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينني عظيم األليتني فاال    :سنة يف املتالعنني مث قال رسول اهلل
فجاءت به علاى النعات    :أراه إال قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فال أراه إال كاذبا  قال

أخربنا إبراهيم بن سعد عن أبياه عان    .به الوزعالوحرة دابة تش :قال الشافعي رمحه اهلل .املكروه
إن جاءت به أشقر   :سعيد بن املسيب وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

فجاءت به أديعج أخربنا عبد اهلل بن ناافع   .سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه  
عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني مثل معاىن   عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب

ففارقها وما أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه  :حديث مالك وإبراهيم فلما انتهى إىل فراقها قال يف احلديث
انظروها فإن جاءت به   :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .وسلم بفراقها فمضت سنة املتالعنني

ر قصريا كأنه وحرة فال أحسبه إال كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعني ذا أليتني فال أحسبه إال قاد  أمح
أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن شهاب عان   .صدق عليها  فجاءت به على األمر املكروه

 :لم فقالأن رجال من األنصار جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وس :سهل بن سعد أخي بين ساعدة

 يا رسول اهلل أرأيت رجال وجد مع امرأته 
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رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل اهلل عز وجل يف شأنه ما ذكر يف القرآن من أمر املتالعنني وقال   

 قد قضى فيك ويف امرأتك  فتالعنا وأنا شاهد مث فارقها عند رسول  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فكانت حامال فأنكره  :قال .اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بني املتالعنني

يف حديث ابن أيب ذئب دليل على أن ساهل   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فكان ابنها يدعى إىل أمه
هاب وقد يكاون  ويف حديث مالك وإبراهيم كأنه قول ابن ش .فكانت سنة املتالعنني :بن سعد قال

ووافق ابن أيب ذئب  .هذا غري خمتلف يقوله مرة ابن شهاب وال يذكر سهال ويقوله أخرى ويذكر سهال



إبراهيم بن سعد فيما زاد يف آخر احلديث على حديث مالك وقد حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل 
بن مخس عشرة سنة مث ساق شهدت املتالعنني عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا ا :بن سعد قال

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن حيىي بن سعيد حدثه عن القاسم  .احلديث ومل يتقنه إتقان هؤالء
يا رسول اهلل واهلل ما  :أن رجال جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :بن حممد عن ابن عباس

انت تؤبر تعفر أربعني يوما وال تسقى إال بعاد اإلباار   يل عهد بأهلي منذ عفار النخل وعفارها أاا إذا ك
وكان زوجها مصفرا محش الساقني سبط الشعر والذي رميت به  :فوجدت مع امرأيت رجال قال :قال

اللهم بني  مث العن بينهما   :خدال إىل السواد جعدا قططا مستها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
شهدت ابن  :أخربنا ابن عيينة عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد قال فجاءت برجل يشبه الذي رميت به

أهي اليت قال رسول اهلل صلى اهلل  :فقال له رجل :عباس رضي اهلل عنهما حيدث حبديث املتالعنني قال
ال تلك امارأة كانات قاد     :لو كنت رامجا أحدا بغري بينة رمجتها  فقال ابن عباس  :عليه وسلم

د العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن عبد اهلل بن يونس أنه مسع املقربي حيدث عان  أخربنا عب .أعلنت
وحدثين أبو هريرة رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه  :حممد بن كعب القرظي قال املقربي

لت على قوم أميا امرأة أدخ  :ملا نزلت آية املتالعنني قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وسلم يقول
من ليس منهم فليست من اهلل يف شيء ولن يدخلها اهلل جنته وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 

أخربنا عمرو بن ديناار   :ومسعت ابن عيينة يقول .اهلل منه وفضحه به على رؤوس األولني واآلخرين  
حساابكما علاى اهلل     :تالعننيعن سعيد بن جبري عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال للم

 أحدكما كاذب ال سبيل لك 
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ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا اساتحللت مان     :قال .عليها  قال يا رسول اهلل مايل  

سفيان بن عيينة عن أيوب عن  :أخربنا .فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه  
فرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باني أخاوي باين     :مسعت ابن عمر يقول :سعيد بن جبري قال

اهلل   :هكذا بأصبعه املسبحة والوسطى فقراما الوسطى واليت تليها يعين املسبحة قاال  :العجالن قال
يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب  أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجال العن امرأتاه يف  



ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهما وأحلق زمان رس
ففي حكم اللعان يف كتاب اهلل مث سنة رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم    :قال الشافعي .الولد باملرأة

صلى اهلل عليه وسلم يف غريه دالئل واضحة ينبغي ألهل العلم أن ينتدبوا مبعرفته مث يتحروا أحكام رسول اهلل 
على أمثاله فهو دون الفرض وتنتفى عنهم الشبه اليت عارض هبا من جهل لسان العرب وبعض السنن وغين 

عن رجل وجد مع امرأته رجال  :عن موضع احلجة منها أن عوميرا سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وقاد   .ن عوميرا مل خيربه أن هذه املسألة كانتوذلك أ .فكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسائل

  :أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

وأخربنا ابان   .إن أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن شيء مل يكن فحرم من أجل مسألته  
عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معنااه قاال اهلل عاز    عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد 

قال الشافعي رمحاه   .هبا الكافرين    :ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  إىل قوله  :وجل
كانت املسائل فيها فيما مل ينزل إذا كان الوحي ينزل مبكروه ملا ذكرت من قول اهلل تباارك   :اهلل تعاىل

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغريه فيما يف معناه ويف معناه كراهية لكم أن تسألوا عما مل وتعاىل مث قول ر
حيرم فإن حرمه اهلل يف كتابه أو على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم حرم أبدا إال أن ينسخ اهلل حترميه يف 

ا حرم رسول اهلل صلى على أن م :وفيه دالئل .كتابه أو ينسخ على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم
اهلل عليه وسلم بإذن اهلل تعاىل إىل يوم القيامة مبا وصفت وغريه من افتراض اهلل تعاىل طاعته يف غري آية مان  
كتابه وما جاء عنه صلى اهلل عليه وسلم مما قد وصفته يف غري هذا املوضع وفيه داللة على أن رساول اهلل  

املسألة وكانت حكما وقف عن جواهبا حىت أتاه من اهلل عاز  صلى اهلل عليه وسلم حني وردت عليه هذه 
 قد أنزل اهلل فيك ويف   :وجل احلكم فيها فقال لعومير

   
 

 1763 :صفحة 
 
صاحبتك  فالعن بينهما كما أمر اهلل تعاىل يف اللعان مث فرق بينهما وأحلق الولد باملرأة ونفاه عان األب    

د الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست ال سبيل لك عليها  ومل يرد  :وقال له
إنه  :أحدمها أين مسعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول :باللعان بعينه فالقول فيها واحد من قولني

أحدمها وحي ينزله فيتلى  :فأمر اهلل إياه وجهان :مل يقض فيها وال غريها إال بأمر اهلل تبارك وتعاىل قال



رسالة تأتيه عن اهلل تعاىل بأن افعل كذا فيفعله ولعل من حجة من قال هذا القول أن  :والثاينعلى الناس 
وأنزل اهلل عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم  فياذهب    :قال اهلل تبارك وتعاىل :يقول

بينت سنة لرسول اهلل  إىل أن الكتاب هو ما يتلى عن اهلل تعاىل واحلكمة هي ما جاءت به الرسالة عن اهلل مما
واذكرن ما يتلى يف بياوتكن مان آياات اهلل      :صلى اهلل عليه وسلم وقد قال اهلل عز وجل ألزواجه

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليب الزاين بامرأة الرجل الذي  :واحلكمة  ولعل من حجته أن يقول
ا بكتاب اهلل عز ذكره أما إن الغنم واخلادم والذي نفسي بيده ألقضني بينكم  :صاحله على الغنم واخلادم

وجلد ابن الرجل مائة وغربه عاما ولعله ياذهب إىل أناه إذا    .رد عليك وإن امرأته ترجم إذا اعترفت  
انتظر الوحي يف قضية مل ينزل عليه فيها انتظره كذلك يف كل قضية وإذا كانت قضية أنزل عليه كما أنزل 

أنزل عليه وإذا ما أنزلت عليه مجلة يف تبيني عن اهلل ميضي معىن ما أراد مبعرفة يف حد الزاين وقضاها على ما 
سنة رساول   :وقال غريه .الوحي املتلو والرسالة إليه اليت تكون هبا سنته ملا حيدث يف ذلك املعىن بعينه

د اهلل حبمله خاصا أحدمها ما تبني مما يف كتاب اهلل املبني عن معىن ما أرا :اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجهان
ولعل من حجة من قال هذا القاول أن   .ما أهلمه اهلل من احلكمة وإهلام األنبياء وحي :وعاما واآلخر

إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا   :قال اهلل عز وجل فيما حيكي عن إبراهيم :يقول
األنبياء وحي لقول ابن إبراهيم الاذي أمار    رؤيا :أبت افعل ما تؤمر  فقال غري واحد من أهل التفسري

وما   :وقال اهلل تبارك وتعاىل لنبيه .يا أبت افعل ما تؤمر  ومعرفته أن رؤياه أمر من ربه  :بذحبه
سنة رسول اهلل صالى اهلل   :يف القرآن  وقال غريهم :جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس  إىل قوله

وأمر جعله اهلل تعاىل إليه مبا أهلمه من حكمته وخصه به من نبوته وفارض  عليه وسلم حي وبيان عن وحي 
وليس تعدو السنن كلها واحادا    :على العباد اتباع أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف كتابه وقال

 من هذه املعاين اليت وصفت باختالف من حكيت عنه من أهل العلم وأيها كان 
   
 

 1764 :صفحة 
 
ه اهلل تعاىل خلقه وفرض عليهم اتباع رسوله فيه ويف انتظار رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم   فقد ألزم  

الوحي يف املتالعنني حىت جاءه فالعن مث سن الفرقة وسن نفي الولد ومل يردد الصداق على الزوج وقد طلبه 
بني عن كتاب اهلل إما برسالة داللة على أن سنته ال تعدو واحدا من الوجوه اليت ذهب إليها أهل العلم بأاا ت



أن اهلل تعااىل   :من اهلل أو إهلام له وإما بأمر جعله اهلل إليه ملوضعه الذي وضعه من دينه وبيان ألمور منها
أمره أن حيكم على الظاهر وال يقيم حدا بني اثنني إال به ألن الظاهر يشبه االعتراف من املقام عليه احلد أو 

يف حد وال حق وجب عليه داللة على كذبه وال يعطي أحدا بداللة على صدقه بينة وال يستعمل على أحد 
حىت كون الداللة من الظاهر يف العام ال من اخلاص فإذا كان هذا هكذا يف أحكام رسول اهلل صلى اهلل عليه 

دل  ما :وسلم كان من بعده من الوالة أوىل أن ال يستعمل داللة وال يقضي إال بظاهر أبدا فإن قال قائل
إن أحدكما كاذب  فحكام علاى     :على هذا قلنا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني

  :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .أن أخرجهما من احلد :الصادق والكاذب حكما واحدا

فجاءت  .إن جاءت به أحيمر فال أراه إال قد كذب عليها وان جاءت به أديعج فال أراه إال قد صدق  
إن أمره لبني لوال ما حكم اهلل  فأخرب أن   :به على النعت املكروه وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

صدق الزوج على امللتعنة بداللة على صدقه وكذبه بصفتني فجاءت داللة على صدقه فلم يستعمل عليهاا  
ا الصداق مع قول رسول اهلل صالى اهلل  الداللة وأنفذ عليها ظاهر حكم اهلل تعاىل من ادراء احلد وإعطائه

ويف مثل معىن هذا من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه  .إن أمره لبني لوال ما حكم اهلل    :عليه وسلم
إاما أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له   :وسلم قوله

حق أخيه فال يأخذه فإاما أقطع له قطعة من النار  فأخرب أنه  على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من
يقضي على الظاهر من كالم اخلصمني وإاما حيل هلما وحيرم عليهما فيما بينهما وبني اهلل على ما يعلماان  

لكااذبون     :إذا جاءك املنافقون  إىل قولاه   :ومن مثل هذا املعىن من كتاب اهلل قول اهلل عز وجل
 صلى اهلل عليه وسلم كل دماءهم مبا أظهروا من اإلسالم وأقرهم على املناكحة واملوارثاة  فحقن رسول اهلل

إن املنافقني يف الدرك األسفل من   :وكان اهلل أعلم بدينهم بالسرائر فأخربه اهلل تعاىل أام يف النار فقال
اهر من القول أو البيناة أو  النار  هلذا يوجب على احلكام ما وصفت من ترك الداللة الباطنة واحلكم بالظ

 االعتراف أو احلجة ودل أن عليهم 
   
 

 1765 :صفحة 
 
أن ينتهوا إىل ما انتهى هبم إليه كما انتهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني إىل ما انتهى به إليه   

ظهر له من صدق زوجها  ومل حيدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حكم اهلل وأمضاه على املالعنة مبا



عليها باالستدالل بالولد أن حيدها حد الزانية فمن بعده من احلكام أوىل أن ال حيدث يف شيء هلل فيه حكم 
وواجاب علاى احلكاام     .وال لرسوله صلى اهلل عليه وسلم غري ما حكما به بعينه أو ما كان يف معناه

أو سنة أو إمجاع فإن مل يكن يف واحد من هذه املنازل  واملفتني أن ال يقولوا إال من وجه لزم من كتاب اهلل
اجتهدوا عليه حىت يقولوا مثل معناه وال يكون هلم واهلل أعلم أن حيدثوا حكما ليس يف واحد من هاذا وال  

وملا حكم اهلل على الزوج يرمي املرأة باللعان ومل يستثن إن مسى من يرميها به أو مل يسمه  .يف مثل معناه
ين امرأته برجل بعينه فالتعن ومل حيضر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املرمي باملرأة والاتعن  ورمى العجال

العجالين استدللنا على أن الزوج إذا التعن مل يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد ولو كان أخذه لاه  
قاال   .حد لاه الازوج  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعث إىل املرمي فسأله فإن أقر حد وإن أنكر 

وال لإلمام إذا رمى رجل رجال بزنا أو حد أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك ألن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وإن شبه على أحد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أنيسا  :وال جتسسوا  قال  :اهلل عز وجل يقول

أبو الزاين هبا أاا زنت فكاان يلزماه أن    إن اعترفت فارمجها  فتلك امرأة ذكر  :إىل امرأة رجل فقال
وكذلك لو كان قاذفهاا   .فإن أقرت حدت وسقط احلد عمن قذفها وإن أنكرت حد قاذفها :يسأل

فال جيوز واهلل أعلم أن حيد رجل المرأة ولعلها  .زوجها لزمه احلد إن مل تقر وسقط عنه إن أقرت ولزمها
فلما كان القاذف المرأته إذا  .مسع قذفها حىت تكون تتركه وال يترك اإلمام احلد هلا وقد .تقر مبا قال

التعن لو جاء املقذوف بعينه يطلب حده مل يؤخذ له احلد يف القذف الذي يطلبه املقذوف بعينه مل يكان  
ملسألة املقذوف معىن إال أن يسأل ليحد ومل يسأله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإاما سأل املقذوفة واهلل 

حد الذي يقع هلا إن مل تقر بالزنا ومل يلتعن الزوج ولو أقرت بالزنا مل حياد زوجهاا ومل يلاتعن    أعلم لل
وجلدت أو رمجت وإن رجعت مل حتد ألن هلا فيما أقرت به من حد اهلل عز وجل الرجوع ومل حيد زوجها 

استدللنا على أن  وملا حكى سهل بن سعد شهود املتالعنني مع حداثته وحكاه ابن عمر .ألاا مقرة بالزنا
اللعان ال يكون إال مبحضر طائفة من املؤمنني ألنه ال حيضر أمرا يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ستره 

  .وال حيضره إال وغريه حاضر له
  
   
 

 1765 :صفحة 
 



ما انتهى به إليه  أن ينتهوا إىل ما انتهى هبم إليه كما انتهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني إىل  
ومل حيدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حكم اهلل وأمضاه على املالعنة مبا ظهر له من صدق زوجها 
عليها باالستدالل بالولد أن حيدها حد الزانية فمن بعده من احلكام أوىل أن ال حيدث يف شيء هلل فيه حكم 

وواجاب علاى احلكاام     .عينه أو ما كان يف معناهوال لرسوله صلى اهلل عليه وسلم غري ما حكما به ب
واملفتني أن ال يقولوا إال من وجه لزم من كتاب اهلل أو سنة أو إمجاع فإن مل يكن يف واحد من هذه املنازل 
اجتهدوا عليه حىت يقولوا مثل معناه وال يكون هلم واهلل أعلم أن حيدثوا حكما ليس يف واحد من هاذا وال  

حكم اهلل على الزوج يرمي املرأة باللعان ومل يستثن إن مسى من يرميها به أو مل يسمه  وملا .يف مثل معناه
ورمى العجالين امرأته برجل بعينه فالتعن ومل حيضر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املرمي باملرأة والاتعن  

حد ولو كان أخذه لاه   العجالين استدللنا على أن الزوج إذا التعن مل يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه
قاال   .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعث إىل املرمي فسأله فإن أقر حد وإن أنكر حد لاه الازوج  

وال لإلمام إذا رمى رجل رجال بزنا أو حد أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك ألن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
ن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أنيسا وإن شبه على أحد أ :وال جتسسوا  قال  :اهلل عز وجل يقول

إن اعترفت فارمجها  فتلك امرأة ذكر أبو الزاين هبا أاا زنت فكاان يلزماه أن     :إىل امرأة رجل فقال
وكذلك لو كان قاذفهاا   .فإن أقرت حدت وسقط احلد عمن قذفها وإن أنكرت حد قاذفها :يسأل

فال جيوز واهلل أعلم أن حيد رجل المرأة ولعلها  .مهازوجها لزمه احلد إن مل تقر وسقط عنه إن أقرت ولز
فلما كان القاذف المرأته إذا  .وال يترك اإلمام احلد هلا وقد مسع قذفها حىت تكون تتركه .تقر مبا قال

التعن لو جاء املقذوف بعينه يطلب حده مل يؤخذ له احلد يف القذف الذي يطلبه املقذوف بعينه مل يكان  
ىن إال أن يسأل ليحد ومل يسأله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإاما سأل املقذوفة واهلل ملسألة املقذوف مع

أعلم للحد الذي يقع هلا إن مل تقر بالزنا ومل يلتعن الزوج ولو أقرت بالزنا مل حياد زوجهاا ومل يلاتعن    
مل حيد زوجها وجلدت أو رمجت وإن رجعت مل حتد ألن هلا فيما أقرت به من حد اهلل عز وجل الرجوع و

وملا حكى سهل بن سعد شهود املتالعنني مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على أن  .ألاا مقرة بالزنا
اللعان ال يكون إال مبحضر طائفة من املؤمنني ألنه ال حيضر أمرا يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ستره 

  .وال حيضره إال وغريه حاضر له
  
   
 



 
 1766 :صفحة 

 
وكذلك مجيع حدود الزنا يشهدها طائفة من املؤمنني أقلهم أربعة ألنه ال جيوز يف شهادة الزنا أقل مناهم    

وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني  وقال سهل بن سعد يف   :وهذا يشبه قول اهلل عز وجل يف الزانيني
وقال ابن أيب ذئب وابن جاريج يف  فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   :حديثه

فكانات   :وكانت سنة املتالعنني وقال ابن شهاب يف حديث مالك وابراهيم بن سعد :حديث سهل
أحدمها أنه إن كان طلقها قبل احلكم فكان ذلك إليه مل يكن اللعان فرقة  :سنة املتالعنني فاحتمل معنيني

ولو كان  .سعيد بن املسيب مثل معىن هذا القول حىت جيددها الزوج ومل جيرب الزوج عليها وقد روي عن
هذا هكذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعيب على املطلق ثالثا أن يطلقها ألنه لو مل يكن لاه أن  

فسئل وإذ مل ينهه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن  .ال تفعل مثل هذا واهلل أعلم :يطلقها إال واحدة قال
فلو كان طالقه إياها كصمته عند النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان اللعان فرقة فجهله الطالق ثالثا بني يديه 

  .أنه ليس له أن يطلق ثالثا يف املوضع الذي ليس له فيه الطالق :املطلق ثالثا أشبه واهلل أعلم أن يعلمه

مني طلقها ثالثاا  وحيتمل طالقه ثالثا أن يكون مبا وجد يف نفسه بعلمه بصدقه وكذهبا وجراءهتا على الي 
جاهال بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغري طالقه وكمن شرط العهدة يف البيع والضامان  

 :ما دل على أن هذا املعىن أوىل املعاين به قيل :فإن قال قائل .والسلف وهو يلزمه شرط أو مل يشرط

الفرقة ال أن سنة  :العنني معىن قوهلماقال سهل بن سعد وابن شهاب ففارقها حامال فكانت تلك سنة املت
وزاد ابن عمر عان   .املتالعنني أنه ال تقع فرقة إال بطالقه ولو كان ذلك كذلك مل يكن عليه أن يطلق

أنه فرق بني املتالعنني وتفريق النيب صلى اهلل عليه وسلم غري فرقة الزوج إاماا   :النيب صلى اهلل عليه وسلم
وقد يكون ابن عمار   .هذان حديثان خمتلفان فليسا عندي خمتلفني :فإن قال قائل .هو تفريق حكم

شهد متالعنني غري املتالعنني اللذين شهدمها سهل وأخرب عما شهد وأخرب سهل عما شهد فيكون اللعان إذا 
أو يكون ابن عمر شهد املتالعنني اللذين شهد سهل فسمع النيب  .كان فرقة بطالق الزوج وسكوته سواء

يه وسلم حكم أن اللعان فرقة فحكى أنه فرق بني املتالعنني مسع الزوج طلاق أو مل يسامعه   صلى اهلل عل
  .وذهب على سهل حفظه أو مل يذكره يف حديثه وليس هذا اختالفا



 .هذا حكاية ملعىن بلفظني خمتلفني أو جمتمعي املعىن خمتلفي اللفظ أو حفظ بعض ما مل حيفظ من حضر معه 

 حسابكما على اهلل   :ى اهلل عليه وسلم للمتالعننيوملا قال رسول اهلل صل
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من أنه حيكم على ما ظهر له واهلل ويل ما غاب  :أحدكما كاذب  دل على ما وصفت يف أول املسألة  

ال سبيل لك عليها  استدللنا على أن املتالعانني ال    :وملا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .عنه
إال أن تكذب نفسك أو تفعل كذا أو يكاون   :أبدا إذ مل يقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلميتناكحان 

فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تانكح زوجاا     :كذا كما قال اهلل تبارك وتعاىل يف املطلق الثالثة
وسلم نفى الولد فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا  واستدللنا بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه  .غريه

فاإن قاال    .الولد للفراش  وال جيوز أن ينفي الولد والفراش ثابت  :وقد قال عليه الصالة والسالم
ملا سأل زوج املرأة الصداق الذي أعطاها قال  :فيزول الفراش عند النفي ويرجع إذا أقر به قيل له :قائل

مبا استحللت من فرجها وان كنات  إن كنت صدقت عليها فهو   :له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه  دل ذلك على أن ليس له الرجوع بالصداق الذي قد لزمه بالعقد 

على أن الفرقة جاءت من قبله وقد  :فإن قال قائل .واملسيس مع العقد وكانت الفرقة من قبله جاءت
ا وإن زنت وقد ميكن أن يكون كذب عليها فالفرقة باه  قد كان حيل له املقام معه :رماها بالزنا قيل له

كانت ألنه مل حيكم عليه هبا إال بقذفه والتعانه وإن كانت هي هلا سببا كما تكون سببا للخلع فيكون مان  
واملالعن ليس مبغرور من نكاح فاسد وال حبرام وما أشبهه يرجع  .قبله من قبل أنه لو شاء مل يقبل اخللع

وملا قال ابن جريج يف حديث سهل الذي حكى فيه حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم  .هباملهر على من غر
قد  :أاا كانت حامال فأنكر محلها فكان ولدها ينسب إىل أمه دل ذلك على معان منها :بني املتالعنني

 .اللعان شبه على بعض من ينسب إىل العلم فيها أنه رماها بالزنا ورميه إياها بالزنا يوجب عليه احلد أو

أنه أنكر محلها فالعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهما بالرمي بالزنا وجعل احلمل إن كان  :ومنها
 .إن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه فجاءت به على ذلك النعت :منفيا عنه إذ زعم أنه من الزنا وقال

ما هذا احلمل مين قيال   :أاا حبلىفلو أن رجال قال المرأته وهي ترى  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فقد حيتمل أن خيطىء هذا  :ال وليست بزانية ولكين مل أصبها قيل له :أردت أاا زنت فإن قال :له



ماا أردت   :احلبل فتكون صادقا وتكون غري زانية فال حد وال لعان حىت تضع فإذا استيقنا أنه حبل قلنا
نطفتك فتدخلها فتحبل منك فتكون أنات صاادقا يف    قد حيتمل أن تأخذ :فإن قال كما أول مرة قلنا

 الظاهر بأنك مل تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت العنت 
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وقد ذهب بعض من نظر  .ونفيت الولد أو حددت وال يالعن حبمل ال قذف معه ألنه قد يكون محال  

وإاما العن بالقذف ونفي الولد إذا كان من احلمل  يف العلم إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم العن باحلمل
وملا نفى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الولد عن العجالين بعدما وضعته أمه وبعاد   .الذي به القذف

أن الولد للفراش على أن الولد ال ينفى إال بلعان وعلى  :تفريقه بني املتالعنني استدللنا هذا احلكم وحكم
وإذا العنها كان له نفي ولدها إن جاءت به بعد ما يطلقها ثالثا  .نفيه وامرأته عندهأنه إذا كان للزوج 

وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفاه يوم نفاه وليست له بزوجة ولكناه   .ألنه بسبب النكاح املتقدم
قاذفها  رأيت فالنا يزين هبا أو مل يسمه فإذا  :وسواء قال :قال .من زوجة كانت وبإنكار متقدم له

استربأهتا قبل أن حتمل حىت علمت أن احلمل ليس مين أو  :بالزنا وادعى الرؤية للزنا أو مل يدعها أو قال
 :مل يقله يالعنها يف هذه احلاالت كلها وينفي عنه الولد إذا أنكره فيها كلها إال يف خصلة واحدة وهي

لد ألقل من ستة أشهر من ذلاك الوقات   يف أن يذكر أاا زنت يف وقت من األوقات مل يرها تزين قبله بب
فيعلم أنه ابنه وأنه مل يدع زنا ميكن أن يكون هذا احلبل منه إاما ينفي عنه إذا ادعى ما ميكن أن يكون مان  

الرجل يقذف امرأته وهو  :أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء .غريه بوجه من الوجوه
يالعناها   :رأى عليه فيه ما رأى أو قبل أن يرى عليها ما رأى قاال يقر بأنه قد أصاهبا يف الطهر الذي 

 .يالعنها والولد هلا :أرأيت إن نفاه بعد أن تضعه قال :قلت لعطاء :قال ابن جريج .والولد هلا

وهبذا كله نقول وهو معىن الكتاب والسنة إال أن يقر حبملها فال يكون له نفياه   :قال الشافعي رمحه اهلل
الرجل يقذف امرأته قبل أن هتدى إليه  :به أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاءبعد اإلقرار 

يالعناها   :أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال :قال .يالعنها والولد هلا :قال
يا زانياة   :هأخربنا سعيد عن ابن جريج يف الرجل يقول المرأت .والولد هلا إذا قذفها قبل أن هتدى إليه

 :وقد ذهب بعض من ينسب إىل العلم .وهبذا كله نأخذ .يالعنها :وهو يقول مل أر ذلك عليها قال



مل  :قد استربأهتا فكأنه إاما ذهب إىل نفي الولد عن العجاالين إذ قاال   :إىل أنه إاما ينفي الولد إذا قال
حال إذا أنكره فيما ميكن أن يكون من حنن ننفي الولد عنه بكل  .أقرهبا منذ كذا وكذا ولسنا نقول هبذا

فاحلديث على أن العجالين مسى الاذي رأى   :آخذ باحلديث على ما جاء قيل له :غريه فإن قال قائل
 بعينه يزين هبا وذكر أنه مل يصب هو امرأته منذ أشهر العالمة اليت تثبت صدق الزوج يف الولد 
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أفرأيت  :يالعنها قيل له :ومل يسم من أصاهبا ومل يدع رؤيته فإن قالأفرأيت إن قذف الرجل امرأته   

فقد العنت قبل ادعاء  :نعم قيل :إن أنكر احلمل ومل ير احلاكم فيه عالمة بصدق الزوج أينفيه فإن قال
رؤيته وإاما العن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بادعاء رؤية الزوج ونفيت بغري داللة على صدق الازوج  

فما حجتنا وحجتك يف هذا  :فإن قال .رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم صدق الزوج يف شبه الولد وقد
  .مثل حجتنا إذا فارق الرجل امرأته :قلت

قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت سنة املتالعنني الفرقة ومل يقل حني فرق إاا  :قلنا 
وصفت من أن ينفي الولد وإن مل يدع الزوج االسترباء ويالعان  وما الدليل على ما  :فإن قال .ثالث

مثل الدليل على كيف العن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن مل حيك  :وإن مل يدع الزوج الرؤية قيل
قال اهلل تبارك وتعاىل  :فأوجدنا ما وصفت قلت :فإن قال قائل .عنه فعلمنا أنه مل يعد ما أمره اهلل به

مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة  فكانت اآلية عامة علاى    :مون احملصناتيف الذين ير
رأيتها تزين أو رماها ومل يقل رأيتها تزين فإناه يلزماه اسام     :رامي احملصنة فكان سواء قال الرامي هلا

ن الازوج  فكاا  .والذين يرمون أزواجهم  إىل  فشهادة أحدهم    :قال اهلل تبارك وتعاىل .الرامي
رأيت أو علمت بغري رؤية فلما قبل منه ما مل يقل فيه من القذف رأيت يالعن باه بأناه    :قال .راميا

إن  :داخل يف مجلة القذفة غري خارج منهم إذا كان إاما قبل يف هذا قوله وهو غري شاهد لنفسه قبل قوله
وقد يكون اساتربأها   :قال .هذا احلمل ليس مين وإن مل يذكر استرباء قبل القذف الختالف بني ذلك

قد استربأين تسعة أشهر حضات فيهاا    :وقد علقت من الوطء قبل االسترباء أال ترى أنه لو قال وقالت
تسع حيض مث جاءت بعد بولد لزمه وإن الولد يلزمه بالفراش وأن االسترباء ال معىن له ما كاان الفاراش   

تقدمه فأمكن أن يكون قد أصاهبا واحلمل مان   فلما أمكن أن يكون االسترباء قد كان ومحل قد .قائما



غريه وأمكن أن يكون كاذبا يف مجيع دعواه للزنا ونفي الولد وقد أخرجه اهلل من احلد باللعان ونفى رسول 
وملا كنا إذا أكاذب نفساه    .اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه الولد استدللنا على أن هذا كله إاما هو بقوله

د استدللنا على أن نفي الولد بقوله ولو كان نفي الولد ال يكون إال باالسترباء فمضى حددناه وأحلقنا به الول
فلما  .احلكم بنفيه مل يكن له أن يلحقه نفسه ألنه مل يكن بقوله فقط دون االسترباء واالسترباء غري قوله

شهادات باهلل   ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع  :قال اهلل تبارك وتعاىل بعدما وصف من لعان الزوج
 استدللنا على أن 
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 :فقلنا لاه  .اهلل عز وجل أوجب عليها العذاب والعذاب احلد ال حتتمل اآلية معىن غريه واهلل أعلم  

حاله قبل التعانه مثل حاله بعد التعانه ألنه كان حمدودا بقذفه إن مل خيرج منه باللعان فكذلك أنت حمدودة 
حبكم اهلل أنك تدرئني احلد به فإن مل تلتعين حددت حدك كاان حادك رمجاا أو جلادا     بقذفه والتعانه 

مل أجادك   :ولو قال .وال يالعن وال حبد إال بقذف مصرح :قال .الختالف يف ذلك بينك وبينه
  .عذراء من مجاع وكانت العذرة تذهب من غري مجاع ومن مجاع

أخربنا سعيد بان   .ن مل يرده حلف وال حد وال لعانفإذا قال هذا وقف فإن أراد الزنا حد أو العن وإ 
 .مل أجدك عذراء وال أقول ذلك من زنا فال حيد :سامل عن ابن جريج عن عطاء يف الرجل يقول المرأته

وإن قذفها ومل يكمل اللعان حىت رجع حد وهي امرأته أخربنا سعيد بن سامل عن  :قال الشافعي رمحه اهلل
 :قال .رأيت الذي يقذف امرأته مث ينزع عن الذي قال قبل أن يالعنهاأ :ابن جريج أنه قال لعطاء

وإن طلق امرأته طالقا ال ميلك الرجعة أو خالعها مث قاذفها   :قال الشافعي رمحه اهلل .هي امرأته وحيد
أخربنا سعيد بن ساامل   .بغري ولد حد وال لعان ألاا ليست زوجة وهي أجنبية إذا مل يكن ولد ينفيه عنه

إذا خالع الرجل امرأته مث قذفها حد وإن كان ولد ينفيه العنها بنفاي   :ن جريج عن عطاء أنه قالعن اب
الولد من قبل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة ألنه كان قبلها فإن قذفها فمات قبل 

ميلك الرجعة يف العدة العنها وإن قذفها بعد طالق  .أن يالعنها ورثته ألاما على النكاح حىت يلتعن هو
ومن أقر بولد امرأته مل يكن لاه نفياه وإن    .وإن انقضت العدة فهي مثل املبتوتة اليت ال رجعة له عليها

هذا احلمل مين وقد زنت قبله أو بعده فهاو   :وإن قال .قذفها بعدما يقر أنه منه جلد احلد وهو ولده



بعده وليس له نفي ولده بعد إقراره به مرة فأكثر بأن ال ياراه  منه ويالعنها ألاا قد تزين قبل احلمل منه و
يشبهه وغري ذلك من الدالالت إذا أقر بأنه ولد على فراشه فليس له إنكاره حبال أبدا إال أن ينكاره قبال   

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رجال من أهل البادية أتاى   .إقراره
  :إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم : عليه وسلم فقالالنيب صلى اهلل

  .نعم :هل لك من إبل  قال

أىن ترى ذلاك     :قال .نعم :هل فيها من أورق  قال  :محر قال :ما ألوااا  قال  :قال 
ربنا سفيان بن عييناة  ولعل هذا عرق نزعه  أخ  :عرقا نزعه فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال

 أن أعرابيا من بين فزارة  :عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
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 :إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم :أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال  

هل فيهاا مان     :قال .محر :قال فما ألوااا   :قال .نعم :قال  .هل لك من إبل 
لعله نزعه عرق قال النيب صالى اهلل   :قال  .فأىن أتاها ذلك  :إن فيها لورقا قال :أورق  قال
وهبذا نأخذ ويف احلديث داللة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وهذا لعله نزعه عرق    :عليه وسلم

يذكره إال منكرا له وجواب النيب صلى اهلل عليه ظاهرة على أنه ذكر أن امرأته ولدت غالما أسود وهو ال 
فلما كان قول الفازاري   .وسلم له وضربه له املثل باإلبل يدل على ما وصفت من إنكاره وهتمته املرأة

هتمة األغلب منها عند من مسعها أنه أراد قذفها أن جاءت بولد أسود فسمعه النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم 
ه باللعان أو احلد إذا كان لقوله وجه حيتمل أن ال يكون أراد به القذف من التعجب يره قذفا حيكم عليه في

واملسألة عن ذلك ال قذف امرأته استدللنا على أنه ال حد يف التعريض وإن غلب على السامع أن املعارض  
 : املعتدةأراد القذف إن كان له وجه حيتمله وال حد إال يف القذف الصريح وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف

وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  إىل  ولكن ال تواعدوهن سارا  فأحال التعاريض     
ال تواعادوهن سارا      :وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف اآلية .باخلطبة ويف إحالله إياها حترمي التصريح

وهو تصريح باسم اى عنه وهاذا  والسر اجلماع واجتماعهما على العدة بتصريح العقدة بعد انقضاء العدة 
وأهل املدينة فيه خمتلفون فمنهم من قال  .قول األكثر من أهل مكة وغريهم من أهل البلدان يف التعريض



بقولنا ومنهم من حد يف التعريض وهذه الداللة يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الفزاري موضوعة 
ملك هبا من هذا املوضع وإن كان الفزاري أقر حبمل امرأته عند باآلثار فيها واحلجج يف كتاب احلدود وهو أ

السار   :وقال .بأنه ليس له أن ينفيه بعد إقراره :النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو الدليل على ما قلنا
 أال زعامات باسابااسة الاقاااوم أناااناااي   :اجلماع قال امرؤ القيس

 لاي كابارت وأن ال حياسان الاسار أماثاا    

 كذبت لقد أصباى عالاى الامارء عارساه   

 وأماناع عارساي أن يزن باهاا الاخاالاي     

 كانت إذا هجار الاخالايل فاراشاهاا   :وقال جرير يرثي امرأته 

  خازن الاحاديث وعافات األساارار    
  

 ID ' '   إذا صرحت بلفظ  العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر
 املذكر 

  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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 اخلالف يف اللعان  

فروعه فحكيت ما يف مجلته ألناه   خالفنا بعض الناس يف مجلة اللعان ويف بعض :قال الشافعي رمحه اهلل 
موجود يف الكتاب والسنة وتركت ما يف فروعه ألن فروعه يف كتاب اللعان وهو موضوع فيه وإاما كتبنا يف 

 .كتابنا  إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن  كما قلنا يف قول اهلل عز وجل وأن حكم الكتاب والسنة فيه

وجني أبدا حىت يكونا حرين مسلمني ليسا مبحدودين يف قاذف  ال يالعن بني الز :فقال بعض من خالفنا
ذكر اهلل عز وجل اللعان بني األزواج مل خيص واحدا منهم دون غريه وما  :فقلت له .وال واحد مثلهما



كان عاما يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل فال خنتلف حنن وال أنت أنه على العموم كما قلنا يف قاول اهلل عاز   
وهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  فزعمناا حنان   وإن طلقتم  :وجل

وأنتم أاا على األزواج عامة كانوا مماليك أو أحرارا عندهم مملوكة أو حرة أو ذمية فكياف زعماتم أن   
 :وما احلديث قالوا :روينا يف ذلك حديثا فاتبعناه قلنا :قالوا .اللعان على بعض األزواج دون بعض

أرباع ال لعاان     :مرو بن شعيب عن عبد اهلل بن عمرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالروى ع
اليهودية والنصرانية حتت املسلم واحلرة حتت العبد واألمة عند احلر والنصرانية عند  :بينهن وبني أزواجهن

 ابان عمارو   رويتم هذا عن رجل جمهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد اهلل :النصراين  قلنا له
منقطع واللذان روياه يقول أحدمها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم واآلخر يقفه على عبد اهلل بان عمارو   
موقوفا جمهوال فهو ال يثبت عن عمرو بن شعيب وال عبد اهلل بن عمرو وال يبلغ به النيب صالى اهلل علياه   

يب صلى اهلل عليه وسلم أحكاما توافق وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن الن .وسلم إال رجل غلط
أقاويلنا وختالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فنسندها إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فرددمتوها علينا ورددمت 
روايته ونسبتموه إىل الغلط فأنتم حمجوجون إن كان ممن ثبت حديثه بأحاديثه اليت هبا وافقناها وخالفتموها 

ما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفتم أكثرها فأنتم غري منصافني إن احتججاتم   يف حنو من ثالثني حك
بروايته وهو ممن ال تثبت روايته مث احتججتم منها مبا لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه مل يثبت ألناه  

ياف  وك :لو كان كما أردمت كنتم حمجوجني به قاال  :منقطع بينه وبني عبد اهلل بن عمرو وقلت هلم
 مث زعمت أن  :قلت .بلى :أليس ذكر اهلل عز وجل األزواج والزوجات يف اللعان عاما قال :قلت
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أو كان ينبغي  :قلت .نعم :قال .حديثا جاء أخرج من اجلملة العامة أزواجا وزوجات مسمني  

كما ذكر اهلل عز وجال  أن خيرج من مجلة القرآن زوجا أو زوجة باحلديث إال من أخرج احلديث خاصة 
الوضوء فمسح النيب صلى اهلل عليه وسلم على اخلفني فلم خيرج من الوضوء إال اخلفني خاصاة ومل جيعال   

 :فكيف قلت يف حديثك :قلت .هكذا هو :غريمها من القفازين والربقع والعمامة قياسا عليهما قال

ين واحلرة حتت العبد واألماة حتات احلار ال    أليس اليهودية والنصرانية عند املسلم والنصرانية عند النصرا
ال لعان بني هؤالء وما كاان مان زوج    :فكان ينبغي أن تقول :قلت .هو هكذا :يالعنون قال



احلرة حتت احلر احملدودين أو أحدمها يف القذف واألمة  :وما بقي بعدهن قلت :قال .سواهن العن
 قد أخذت طرح اللعان عمن طرحته عناه  فإين :أليس قد زعمت أن هذين ال يالعنان قال .حتت احلر
أو عندك يف السنة شيء غاري ماا ذكارت     :قلت .السنة :أحدمها الكتاب واآلخر :من معنيني

فقد طرحت اللعان عمان   :قلت .ال :وذكرنا من احلديث الذي رويت عن عمرو بن شعيب قال
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال نطق القرآن به وحديث عمرو إن كان ثابتا أنه ال يالعن ألنه إن كان رسو

أربع ال لعان بينهن ما دل على أن من سواهن من األزواج يالعن والقرآن يدل على  :ما قلت ففي قوله
فمن أخرجت من األزواج مان اللعاان بغاري     :قال .أن األزواج يالعنون ال خيص زوجا دون زوج

 :وأين ما استدللت به من القرآن قال :قلت .حديث عمرو بن شعيب فإاما أخرجته استدالال بالقرآن

ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم  فلم جيز أن يالعن من ال شهادة لاه    :قال اهلل عز وجل
  .ألن شرط اهلل عز وجل يف الشهود العدول وكذلك مل جيز املسلمون يف الشهادة إال العدول

فما دل على  :قال .ك وجهل بلسان العربقولك هذا خطأ عند أهل العلم وعلى لسان :فقلت له 
أرأيت العدل أيشهد لنفسه  :وما دلك على ذلك قلت :قال .الشهادة ههنا ميني :قلت .ما قلت

  .بلى :ولو شهد أليس شهادته مرة يف أمر واحد كشهادته أربعا قال :قلت .ال :قال

دته يف اللعاان  ولو كانات شاها   :قلت .بلى :قال .ولو شهد مل يكن عليه أن يلتعن :قلت 
 :واللعان شهادة حىت تكون كل شهادة له تقوم مقام شاهد أمل يكف األربع دون اخلامسة وحتد امرأته قال

ولاو   :قلات  .ال :ولو كان شهادة أجييز املسلمون يف احلدود شهادة النساء قال :قلت .بلى
أفتراها يف معااين   :قلت .بلى :أجازوا شهادهتن انبغى أن تشهد املرأة مثان مرات وتلتعن مرتني قال

 هي  :قلت .ولكن اهلل عز وجل ملا مساها شهادة رأيتها شهادة .ال :الشهادات قال
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شهادة ميني يدفع هبا كل واحد من الزوجني عن نفسه وجيب هبا أحكام ال يف معاين الشهادات الايت ال    

 :قال .اء وال جيوز أن يكون فيها املرء شاهدا لنفسهجيوز فيها إال العدول وال جيوز يف احلدود منها النس

ما هي من الشهادة اليت يؤخذ هبا لبعض الناس من بعض فإن متسكت بأاا اسم شهادة وال جيوز فيهاا إال  



 :قال .يدخل عليك ما وصفت وأكثر منه مث يدخل عليك تناقض قولك :قلت :قال .العدول

  .فأوجدين :قال .كله متناقض :قلت .فأوجدين تناقضه

إن سلكت مبن يالعن من جتوز شهادته دون من ال جتوز شهادته فقد العنت بني مان ال جتاوز    :قلت 
العنت بني األعميني النجعني غاري   :وأين قلت :قال .شهادته وأبطلت اللعان بني من جتوز شهادته

كانا عدلني كانا ممن ال جتوز  أاما ال يريان الزنا فإاما غري عدلني ولو :العدلني وفيهما علل جمموعة منها
شهادته عندك أبدا وبني الفساق واجملان والسراق والقتلة وقطاع الطريق وأهل املعاصاي ماا مل يكوناوا    

 :قلت .إاما منعت احملدود يف القذف من اللعان ألن شهادته ال جتوز أبدا :قال .حمدودين يف قذف

تالعن بني من ال جتوز شهادته أبدا لكنت قاد   وقولك ال جتوز أبدا خطا ولو كانت كما قلت وكنت ال
 :فقال من حضره .تركت قولك ألن األعميني النجعني جتوز شهادهتما عندك أبدا وقد العنت بينهما

  .أما هذا فيلزمه وإال ترك أصل قوله فيها وغريه

ال الاذي  أرأيت احل :قلت .أما الفساق الذين ال جتوز شهادهتم فهم إذا تابوا قبلت شهادهتم :قال 
 .ال ولكنهما إن تابا قبلت شهادهتما :قال .العنت بينهم فيها أهم ممن جتوز شهادهتم يف تلك احلال

والعبد إن عتق قبلت شهادته من يومه إذا كان معروفا بالعدل والفاسق ال تقبل إال بعد االختباار   :قلت
امتنعت من أن تالعن من هو أقرب فكيف العنت بني الذي هو أبعد من أن تقبل شهادته إذا انتقلت حاله و

إن حال العبد تنتقل بغريه وحالاة الفاساق    :فإن قلت :قال .من أن جتوز شهادته إذا انتقلت حاله
فكيف  :قلت .بلى :أو لست تسوي بينهما إذا صارا إىل احلرية والعدل قال :تنتقل بنفسه قلت له

يك ما أدخلت على نفساك يف النصاراين   ويدخل عل :تفرق بينهما يف أمر تساوي بينهما فيه وقلت له
 .ماا أفعال   :قال .يسلم ألنه تنتقل حاله بنقل نفسه فينبغي أن جتيز شهادته ألنه إذا أسلم قبلت

 :قلات  .ال يالعن :وكذلك املكاتب عبده ما يؤدي إن أدى عتق أفرأيت إن قذف قبل األداء قال

 .لذميني ألاما ممن جتوز شهادهتما عنادك وأنت لو كنت إاما تالعن بني من جتوز شهادته العنت بني ا

فلو كان احلديث ثابتا أما يدلك على أنك أخطأت  :قلت .وإاما تركت اللعان بينهما للحديث :قال
 إذا قبلت شهادة 
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فأنا أكلمك على معىن غري  :النصارى إذ قلت ال يالعن إال بني من جتوز شهادته فقال بعض من حضره  
فإين إاما أالعن بني الزوجني إذا كانت الزوجة املقذوفة ممن حيد هلا حاني   :قال .فقل :تقل .هذا

قذفها من قبل أين وجدت اهلل عز وجل حكم يف قذف احملصنات باحلد ودرأ عن الزوج بالتعانه فإذا كانت 
  .املقذوفة ممن ال حد هلا التعن الزوج وخرج من احلد وإال فال

فإن كان الازوج حارا    :قلت .حيد :قال .حتته حرة مسلمة فقذفهافما تقول يف عبد  :قلت 
أما يف هذا  :قال بعض من حضره .فقد تركت أصل قولك :قلت له .يالعن :قال .فقذفها

ال أراك  :قلت لبعض من حكيات قولاه   .فلم يزعم أنه يقول به :قلت .فنعم ولكنه ال يقول به
لى احلرية العنت بني الذميني وال على احلرية واإلسالم العنت بني الزوجني على احلرية ألنك لو العنت ع

ألناك لاو    .ألنك لو فعلت العنت بني احملدودين احلرين املسلمني وال أراك العنت بينهما على العدل
العنت بينهما على العدل مل تالعن بني الفاسقني وال أراك العنت بينهما على ما وصف صاحبك مان أن  

لمة فعلى قاذفها احلد وأنت ال تالعن بينها وبني زوجها احلر احملدود يف القذف املقذوفة إذا كانت حرة مس
وال زوجها العبد وما العنت بينهما بعموم اآلية وال باحلديث مع اآلية وال منفردا وال قلت فيهاا قاوال   

 فلم ال تأخذ أنت حبديث عمرو بن شعيب :قال .مستقيما على أصل ما ادعيت ثابتا كان أو غري ثابت
ال نعرفه عن عمرو وإاما رواه عنه رجل ال يثبت حديثه ولو كان من حديثه كان منقطعا عان   :قلت له

وقلنا بظاهر  .عبد اهلل بن عمرو وحنن ال نقبل احلديث املنقطع عمن هو أحفظ من عمرو إذا كان منقطعا
 :كيف قلت :ال يلفق .اآلية وعمومها مل يفرق بني زوج فيها وال زوجة إذ ذكرها اهلل عز وجل عامة

حبكم اهلل عز وجل  :فقلت له .إذا التعن الزوج فأبت املرأة أن تلتعن حدت حدها رمجا كان أو جلدا
ويدرأ عنها العاذاب أن    :قول اهلل تبارك وتعاىل من بعد ذكره التعان الزوج :فاذكره قلت :قال

أاا تدرأ عن نفسها مباا لزمهاا إن مل   تشهد أربع شهادات باهلل  فكان بينا غري مشكل واهلل أعلم يف اآلية 
ما فيه إشكال ينبغي ملن قرأ كتاب اهلل عز وجل  :فهل توضح هذا بغريه قلت :قال .تلتعن بااللتعان

 .فإن كنت تعلم معىن توضحه غريه فقله :قال .وعرف من أحكامه ولسان العرب أن يبتغي معه غريه

أو  :قلت .عليه احلد إال أن خيرج منها بااللتعان :أرأيت الزوج إذا قذف امرأته ما عليه قال :قلت
والذين   :قلت وقال يف الزوج .بلى :ليس قد حيكم يف القذفة باحلد إال أن يأتوا بأربعة شهداء قال

 يرمون أزواجهم ومل يكن هلم 
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نصا فال وأما أما  :أفتجد يف التنزيل سقوط احلد عنه قال :قلت .نعم :شهداء إال أنفسهم  قال  

ألنه إذا ذكر غري الزوج خيرج من احلد بأربعة شهداء مث قال يف الازوج يشاهد أربعاا     .استدالال فنعم
استدالال على أنه إاما يوجب عليه الشهادة ليخرج هبا من احلد فإذا مل يشهد مل خيرج من معىن القذفة أرأيت 

فإذا خالف اهلل بني الزوج يف القذف وغاريه ومل  إاما شهادته للفرقة ونفي الولد دون احلد  :لو قال قائل
ليس ذلاك لاه    :قال .أحد الزوج يف القذف ألن اآلية حتتمل ما قلت وال أجد فيها داللة على حده

 :وقلت .وأظهر معانيه أن يفرق بينه وبني القاذف غريه إذا شهد :قلت .وكل شيء إال وهو حيتمل

  .نعم :قالوجيمع بينه وبني القاذف غريه إذا مل يشهد 

وتعلم أن شهادة الزوج وإن مل يذكر يف القرآن أاا تسقط احلد ال تكون إال ملعىن أن خيرج هبا من  :قلت 
أفتجد الشهادة للزوج إذا كانات   :قلت .نعم :احلد وكذلك كل من أحلفته ليخرج عن شيء قال

فشهادة املارأة   :قلت .نعم :أخرجته وأوجبت على املرأة اللعان وفيها هذه العلل اليت وصفت قال
وال معىن هلا يف الشهادة إال اخلروج من احلاد   :هي خترجها من احلد قلت :قال .أخرجتها من احلد

فإذا كانت خترجها من احلد كيف مل تكن حمدودة إن مل تشهد فتخرج بالشهادة  :قلت .نعم :قال
ا فقلت يف الزوج ما وصفت إذا مل يشهد حد وكيف اختلف حاالمها عندك فيه :منه كما قلت يف الزوج

من أنه حمدود إن مل يشهد ويف املرأة ليست مبحدودة واآلية حتتمل يف الزوج معاين غري احلاد ولايس يف   
التنزيل أن الزوج يدرأ الشهادة حدا ويف التنزيل أن املرأة تدرأ بالشهادة العذاب وهو احلد عندنا وعنادك  

ن احلد عليها يف الكتاب واملعقول والقياس أثبت فتركها الشهادة فليس يف شهادة املرأة معىن غري درء احلد أل
كاإلقرار منها مبا قال الزوج فما علمتك إال فرقت بني حد املرأة والرجل فأسقطت حد املرأة وهو أبينهما 

إن كانت شهادته علاي   :أرأيت لو قالت لك املرأة املقذوفة :يف الكتاب وأثبت حد الرجل وقلت له
وكذلك تصنع يف أربعة لو شهدوا  .تلزمين فحدين وإن كانت ال تلزمين فال حتلفين وحده يل بالزنا شهادة

أقول  :قال .علي وكانوا عدوال حددتين وإن مل يثبتوا الشهادة حددهتم أو عبيدا أو مشركني حددهتم
فإن كانات   :فقالت لك :قلت .حكمك وحكم الزوج خارج من حكم الشهود عليك غري الزوج

 :أقاول  :توجب علي حدا فامتنعت من أن أشهد مل حبستين وأنت ال حتبس إال حبق قاال شهادة ال 



فاإن مل أفعال    :قالت .نعم خترجني هبا من احلد :وليميين معىن قال :قالت .حبستك لتحلفي
 فلم حتبسين لغري  :قلت فقالت .ليس به :فاحلبس هو احلد قال
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  .ال :قال .فتقيمه علي فأقمه :قالت .للحد حبستك :قال املعىن الذي جيب علي من احلد  

فاحلبس ظلم ال أنت أخذت مين حدا وال منعت عين حبسا فمن أين وجدت علاي   :فإن قلت :قلت 
أما كتاب أو سنة أو إمجاع فال  :احلبس أجتده يف كتاب أو سنة أو أمر أمجع عليه أهل العلم أو قياس قال

حيلف ويربأ  :إين أقول يف الرجل يدعى عليه الدم :قال .القياس أوجدنا :قلت .وأما قياس فنعم
أو يقبل منك القياس علاى غاري    :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل .فإن مل يفعل مل أقتله وحبسته

فمن قال لك من ادعى عليه دم حابس   :قلت .ال :كتاب وال سنة وال أمر جممع عليه وال أثر قال
أفعلى الناس أن يقبلوا منك ما استحسانت   :قلت له .أستحسنه :تل قالحىت حيلف فيربأ أم يقر فيق

إن خالفت القياس فإن كان ذلك عليهم قبلوا من غريك مثل ما قبلوا منك ألن أجهل الناس لاو اعتارض   
مل يعد قوله أن يكون خربا الزما من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس  :فسئل عن شيء فخرص فيه فقال

 .ما ذلاك ألحاد   :قال .أو خارجا منه فيكون استحسنه كما استحسنته أنت على واحد من هذا

وأين خالفت قياس  :قال .فقد قلته يف هذا املوضع وغريه وخالفت فيه الكتاب وقياس قولك :قلت
ما تقول فيمن ادعى على رجل درمها فأكثر إىل أي غاية شاء من الدعوى أو غصب دارا  :قلت .قويل

وكذلك لو ادعى عليه  .فإن حلف برىء وإن نكل لزمه ما نكل عنه .حيلف :أو عبدا أو غريه قال
 :قال .جرحا يف موضحة عمدا فصاعدا من اجلراح دون النفس إن حلف برىء وإن نكل اقتص منه

فكل من جعلت عليه اليمني فيما دون النفس إن حلف برىء وإن نكل قام النكاول يف   :قلت .نعم
ومل مل يكن هذا يف النفس هكاذا   :قلت .نعم :قال .القود واملال احلكم مقام اإلقرار فأعطيت به

فأنت تقطع اليدين والرجلني وتفقأ العينني وتشق الرأس قصاصاا   :قلت .استعظاما للنفس :قال يل
أما يف القيااس   :قال .وهذا يكون منه التلف بالنكول وتزعم أنه يقوم مقام اإلقرار فال تأخذ به النفس

ال  :أحبسه كما قلت وقال اآلخر :فقال أحدمها .ه النفس وقد تفرق فيه صاحبايفيلزمنا أن نأخذ ب
وأخذ الدية منه يف أصل قول صاحبك ظلم ألن الدية عنده  :قلت .أحبسه وآخذ منه دية وحبسه ظلم



ال تؤخذ يف العمد إال بصلح وهذا مل يصاحل فإن كان صاحباك أخطآ يف دعوى القتل فأقررت عليهما معا 
قياس فتقيس على أصل خطأ مث تقيس عليه ما ال يشبه ما قد حكم اهلل عز وجل فيه نصا يدرأ باه  بترك ال

 وإن قلت العذاب السجن فذاك أخطأ لك أما السجن حد  .العذاب واملرء ال يكون إال ملا قد وجب
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ما الساجن حباد وماا     :لهو فإن كان حدا فكم حتبسها أمائة يوم أو إىل أن متوت إن كانت ثيبا قا  

وليشهد عذاهبما طائفاة    :وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف الزانيني من :قلت .السجن إال لتبيني احلد
بل احلد وليس السجن حبد والعذاب يف الزناا   :قال .من املؤمنني  أفتراه عىن بعذاهبما احلد أو احلبس

ذاب والدهق والتعليق وغريه مما يعذب والسفر اسم ع :قلت .احلدود ولكن السجن يلزمه اسم عذاب
ليس له وإاما العذاب احلد  :أعذهبا إن مل حتلف ببعض هذا قال :فإن قال لك قائل .به الناس عذاب

وأجدك تروحت إىل ما ال حجة فيه ولو كانت لك هبذه حجة كانت عليك لغريك مبثلها  .أجل :قلت
  .وأبني فيها

بد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بان عباد   أخربنا الشافعي عن مالك بن أنس عن ع 
أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيلاه   :الرمحن عن فاطمة بنت قيس

واهلل ما لك علينا من شيء فجاءت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك لاه   :بشعري فسخطته فقال
وابن رضي اهلل عنهما طلق امرأته البتة وعلم  :قال الشافعي رمحه اهلل .  ليس لك عليه نفقة  :فقال

ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فأسقط نفقتها ألاا ال رجعة له عليها والبتة اليت ال رجعة له عليها ثالث ومل 
فإن قال  .يعب النيب صلى اهلل عليه وسلم طالق الثالث وحكم فيما سوامها من الطالق بالنفقة والسكىن

فهي لو مل يكن مسى ابن عمر رضي اهلل عنهما ثالثا البتة أو ناوى   .ما دل على أن البتة ثالث :قائل
ومن زعم أن البتة ثالث بال نية املطلق وال تسامية   .بالبتة ثالثا كانت واحدة ميلك الرجعة وعليه نفقتها

  .ثالث

لذي هو ثالث دليل على أن الطالق بيد الزوج إن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ مل يعب الطالق ا :قال 
ما أبقى منه لنفسه وما أخرج منه من يده لزمه غري حمرم عليه كما ال حيرم عليه أن يعتق رقبة وال خيرج من 

ما دل علاى   :لو أبقيت ما تستغين به عن الناس كان خريا لك فإن قال قائل :ماله صدقة وقد يقال له



الدليل عن رسول اهلل صلى اهلل علياه   :ن مسى ثالثا أو نوى بالبتة ثالثا قلناأن أبا عمرو ال يعدو أن يكو
أخربنا عمي حممد بن علي بن شافع عن عبد اهلل بن علي بن الساائب   :قال الشافعي رمحه اهلل .وسلم

 صلى عن نافع بن عجري بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة املزنية البتة مث أتى إىل النيب
إين طلقت امرأيت سهيمة البتة واهلل ما أردت إال واحدة فقال النيب صلى اهلل علياه   :اهلل عليه وسلم فقال

واهلل ما أردت إال واحدة فردها إلياه الانيب    :واهلل ما أردت إال واحدة  فقال ركانة  :وسلم لركانة
 صلى اهلل 
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قال الشافعي رمحاه   .ن عمر والثالثة يف زمان عثمان رضي اهلل عنهماعليه وسلم فطلقها الثانية يف زما  
أنه تالعن عومير وامرأته بني يدي النيب  :أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه أخربه :اهلل

كذبت عليها يا رساول اهلل إن   :صلى اهلل عليه وسلم وهو مع الناس فلما فرغا من مالعنتهما قال عومير
 :قال ابان شاهاب   :فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال مالكأمسكتها 

فقد طلق عومير ثالثا بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسالم   :لئن رمحه اهلل .فكانت تلك سنة املتالعنني
كاذا   إن الطالق وإن لزمك فأنت عاص بأن جتمع ثالثا فافعل :وقال .ولو كان ذلك حمرما لنهاه عنه

كما أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر أن يأمر عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما حني طلق امرأته حائضا 
أن يراجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك فال يقر النيب صلى اهلل 

علم بني احلق والباطل ال باطل باني يدياه إال   عليه وسلم بطالق ال يفعله أحد بني يديه إال ااه عنه ألنه ال
  .يغريه

مسعت حممد بن  :أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
 :أخربين املطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة مث أتى عمر فذكر ذلك له فقال :عباد بن جعفر يقول

فعلته فتال  ولو أام فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتاا  ماا    قد :ما محلك على ذلك قال
 :أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت أخربنا الربيع قال :قال .قد فعلته :محلك على ذلك قال

أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد اهلل بن أيب سلمة عن ساليمان بان    :أخربنا الشافعي قال
أخربناا   :قال الشافعي .عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال للتؤمة مثل ما قال للمطلبأن  :يسار



الثقة عن الليث بن سعد عن بكري عن سليمان أن رجال من بين زريق طلق امرأته البتة قال عمر رضاي اهلل  
ه قال الشافعي رمحا  .أتراين أقيم على حرام والنساء كثري فأحلفه فحلف :ما أردت بذلك قال :عنه
وهذا اخلرب يف احلديث يف الزرقي يدل على أن قول عمار بان    :قال .فردها عليه :أراه قال :اهلل

فلما أخربه أنه مل يرد به زيادة  .ما أردت بذلك يريد أواحدة أو ثالثا :اخلطاب رضي اهلل عنه للمطلب
ولو أام فعلوا ما   :وقوله .بال نية زيادة ألزمه واحدة وهي أقل الطالق :يف عدد الطالق وأنه قال

يوعظون به  لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة حمدثة ليست يف أصل الطالق حتتمل صافة الطاالق   
وزيادة يف عدده ومعىن غري ذلك فنهاه عن املشكل من القول ومل ينهه عن الطالق ومل يعبه ومل يقل له لاو  

  ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه أردت ثالثا كان مكروها عليك وهو ال حيلفه على ما أراد إال
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أخربنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عباد   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ذلك  

أن عبد الرمحن طلق امرأته البتة وهو  :اهلل بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن
أخربنا عبد الوهاب عن أيوب عان   :اء علتها قال الشافعي رمحه اهللمريض فورثها عثمان منه بعد انقض

إذا حضت مث طهرت فآذنيين فطهرت وهو مريض  :ابن سريين أن امرأة عبد الرمحن نشدته الطالق فقال
والبتة يف حديث مالك بيان هذا احلديث ثالثا ملا وصفنا  :قال الشافعي رمحه اهلل .فآذنته فطلقها ثالثا

 :أخربنا الربيع قال .طالق البتة ينوي ثالثا وقد بينه ابن سريين فقطع موضع الشك فيه :من أن يقول

أخربنا ملك عن ابن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد بن إياس  :أخربنا الشافعي قال
بت معاه  طلق رجل امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا له أن ينكحها فجاء يستفيت فذه :بن بكري قال

ال نرى أن تنكحها حاىت   :أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم عن ذلك فقاال
إنك أرسلت من يدك ما كاان   :إاما طالقي اياها واحدة فقال ابن عباس :قال .تنكح زوجا غريك

ق ثالثا ولو كان وما عاب ابن عباس وال أبو هريرة عليه أن يطل :قال الشافعي رمحه اهلل .لك من فضل
لزمك الطالق وبئسما صنعت مث مسى حني راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو  :ذلك معيبا لقاال له

بئسما صنعت وال حرجت يف  :إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ومل يقل :عليه أن قال له
ن سعيد عن بكري عن النعمان أخربنا مالك عن حيىي ب :أخربنا الشافعي قال :إرساله أخربنا الربيع قال



جاء رجل يستفيت عبد اهلل بن عمرو عن رجل طلاق   :بن أيب عياش األنصاري عن عطاء بن يسار قال
إاماا   :إاما طالق البكر واحدة فقال عبد اهلل بن عمرو :فقلت :امرأته ثالثا قبل أن ميسها قال عطاء

بئسما صنعت حني  :ه ومل يقل له عبد اهللأنت قاص الواحدة تبينها وثالث حترمها حىت تنكح زوجا غري
أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد أن بكريا أخاربه   :أخربنا الشافعي قال :طلقت ثالثا أخربنا الربيع قال

عن النعمان بن أيب عياش أنه كان جالسا عند عبد اهلل بن الزبري وعاصم بن عمر فجاءمها حممد بن إياس بن 
البادية طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا فماذا تريان فقال ابن الزبري إن إن رجال من أهل  :البكري فقال

هذا األمر ما لنا فيه قول اذهب إىل ابن عباس وأيب هريرة فإين تركتهما عند عائشاة فسالهما مث ائتناا    
 أفته يا أبا هريرة فقد  :فقال ابن عباس أليب هريرة .فذهب فسأهلما .فأخربنا
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الواحدة تبينها و الثالث حترمها حىت تنكح زوجاا   :فقال أبو هريرة رضي اهلل عنه .جاءتك معضلة  

أخربنا الشاافعي   :أخربنا الربيع قال .غريه وقال ابن عباس مثل ذلك ومل يعيبا عليه الثالث وال عائشة
ته أاا كانات  زبراء أخرب :أخربين مالك عن ابن شهاب عن عروة أن موالة لبين عدي يقال هلا :قال

إين خمربتك خربا  :فأرسلت إىل حفصة فدعتين يومئذ فقالت :حتت عبد وهي يومئذ أمة فعتقت فقالت
فقارقته ثالثا فلام تقال هلاا     :قالت .وال أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما مل ميسك زوجك

معيبا عليها إذا كان  ال جيوز لك أن تطلقي ثالثا ولو كان ذلك معيبا على الرجل إذا لكان ذلك :حفصة
  .بيدها فيه ما بيده

أخربنا مالك عن هشام عن أبيه عن جهمان عان أم بكارة    :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
هي تطليقة إال أن تكون  :األسلمية أاا اختلعت من زوجها عبد اهلل بن أسيد مث أتيا عثمان يف ذلك فقال

ضي اهلل عنه خيربه أنه إن مسى أكثر من واحدة كان ما مسى وال يقول فعثمان ر .مسيت شيئا فهو ما مسيت
ال ينبغي لك أن تسمي أكثر من واحدة بل يف هذا القول داللة على أنه جائز له أن يسمي أكثر من  :له

أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بان   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .واحدة
فقال أبو  .البتة ما يقول الناس فيها :بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه قالحممد بن عمرو 

لو كان الطالق ألفا ما أبقت البتاة   :كان أبان بن عثمان جيعلها واحدة فقال عمر :فقلت له :بكر



ومل حيك عان واحاد مناهم علاى      :قال الشافعي .منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى
إن خريهاا   :قال مالك يف املخارية  :قال الشافعي .فهم يف البتة أنه عاب البتة وال عاب ثالثااختال

مل أخريك إال يف واحدة فليس له يف ذلاك   :زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثالثا وإن قال زوجها
د فإذا كان مالك يزعم أن من مضى من سلف هذه األمة ق :قال الشافعي .قول وهذا أحسن ما مسعت

خريوا وخري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واخليار إذا اختارت املرأة نفسها يكون ثالثا كان ينبغاي أن  
وإذا زعم أن اخليار حيل وهي إذا اختارت نفساها   .يزعم أن اخليار ال حيل ألاا إذا اختارت كان ثالثا

وأصحاب النيب صلى اهلل علياه   طلقت ثالثا فقد زعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أجاز طالق ثالث
أنت طالق البتة ينوي ثالثا فهي ثالث وإن نوى واحدة فواحدة وإن  :فإن قال :قال الشافعي .وسلم

أحب أن يكون اخليار يف طهر مل ميساها   :قال الشافعي .أنت طالق ينوي هبا ثالثا فهي ثالث :قال
 أحب أن ال ميلك الرجل امرأته وال  :قال الشافعي .فيه
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خيريها وال خيالعها وال جيعل إليها طالقا خبلع وال غريه وال يوقع عليها طالقا إال طاهرا قبل مجاع قياساا    

فطلقوهن لعادهتن     :على املطلقة فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أن تطلق طاهرا وقال اهلل عز وجل
ة بأمر الرجل فهو كإيقاعه فال أحب أن يكاون إال وهاي   فإذا كان هذا طالقا يوقعه الرجل أو توقعه املرأ

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد  :قال الشافعي رمحه اهلل .طاهر من غري مجاع
طلقت امرأيت مائة فقال ابن عباس رضي اهلل  :أن رجال أتى ابن عباس فقال :أن سعيد بن جبري أخربه

أخربنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء وجماهدا  :قال الشافعي .تسعنيتأخذ ثالثا وتدع سبعا و :عنه
تأخذ ثالثا وتادع سابعا    :طلقت امرأيت مائة فقال ابن عباس :إن رجال أتى ابن عباس فقال :قاال

أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده  :أخربنا الشافعي قال :وتسعني أخربنا الربيع قال
وسبعا وتسعني عدوانا اختذت هبا آيات اهلل هزوا فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد  :عن ابن عباس أنه قال

ويف هذا داللة علاى   .عن عدد الطالق الذي مل جيعله اهلل إليه ومل يعب عليه ما جعل اهلل إليه من الثالث
  .أنه جيوز له عنده أن يطلق ثالثا وال جيوز له ما مل يكن إليه

  



 ID ' '   بثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العارب  صمنا ستا ول
 وال 
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ا للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمه  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :يام وحدها كقولكهذا احلكم عند إرادة األ  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 ما جاء يف أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأزواجه  

وتعاىل ملا خص به رسوله من وحيه وأبان من فضله من املباينة بينه  إن اهلل تبارك :قال الشافعي رمحه اهلل 
من يطع الرسول فقاد أطااع اهلل      :وبني خلقه بالفرض على خلقه بطاعته يف غري آية من كتابه فقال

ال جتعلاوا    :فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  وقال  :وقال
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة    :كم كدعاء بعضكم بعضا  وقالدعاء الرسول بين

افترض اهلل عز وجل على  :قال الشافعي رمحه اهلل .ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب    :وقال
شياء رسوله صلى اهلل عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده هبا إن شاء اهلل قربة إليه وكرامة وأباح له أ

حظرها على خلقه زيادة يف كرامته وتبيينا لفضيلته مع ما ال حيصى من كرامته لاه وهاي موضاوعة يف    
فمن ذلك من ملك زوجة سوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل  :قال الشافعي رمحه اهلل .مواضعها

 .ب عليه هلا وإن كرهتاه يكن عليه أن خيريها يف املقام معه أو فراقها له وله حبسها إذا أدى إليها ما جي

قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة   :وأمر اهلل عز وجل رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن خيري نساءه فقال
الدنيا وزينتها  إىل قوله  أجرا عظيما  فخريهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاخترنه فلم يكن اخليار إذا 

وكاان ختايري    :قال الشافعي رمحه اهلل .القا إذا اخترنه اخترنه طالقا ومل جيب عليه أن حيدث هلن ط
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل كما أمره اهلل عز وجل إن أردن احلياة الدنيا وزينتها ومل خيترنه 

فتعالني أمتعكن وأسرحكن ساراحا    :وأحدث هلن طالقا ال ليجعل الطالق إليهن لقول اهلل عز وجل
إذا اخترتن احلياة الدنيا وزينتها متاعا وسراحا فلما اخترنه مل يوجب ذلاك علياه أن    مجيال  أحدث لكن

قد خرينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :فأما قول عائشة رضي اهلل عنها .حيدث هلن طالقا وال متاعا
أن حيدث لناا  فاخترناه أفكان ذلك طالقا فتعين واهلل أعلم مل يوجب ذلك على النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وإذا فرض اهلل عز وجل على النيب صلى اهلل عليه وسلم إن اخترن احلياة  :قال الشافعي رمحه اهلل .طالقا
الدنيا أن ميتعهن فاخترن اهلل ورسوله فلم يطلق واحدة منهن فكل من خري امرأته فلم ختتر الطالق فال طالق 

 .له اخليار بطالق حىت تطلق املخرية نفسها وكذلك كل من خري فليس :قال الشافعي رمحه اهلل .عليه

أخربنا الثقة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
 قد خرينا رسول اهلل صلى  :أن عائشة قالت
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أخربنا الثقة عن معمر عن  :قال أخربنا الشافعي :اهلل عليه وسلم فكان ذلك طالقا أخربنا الربيع قال  

فأنزل اهلل تباارك   :قال الشافعي .الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها مبثل معىن هذا احلديث
ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ماا ملكات     :وتعاىل

ه  ال حيل لك  بعد ختيريه أزواجه أخربناا  أنزلت علي :قال بعض أهل العلم :قال الشافعي .ميينك  
ما ماات   :أخربنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة أاا قالت :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال

كأاا تعين الاليت  :قال الشافعي :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت أحل له النساء أخربنا الربيع قال
قال  .ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج    :ىلحظرن عليه يف قول اهلل تبارك وتعا

إنا أحللنا أزواجاك  إىل    :أحل له النساء لقول اهلل تبارك وتعاىل :وأحسب قول عائشة :الشافعي
فذكر اهلل عز وجل ما أحل له فذكر أزواجه  :قال الشافعي .خالصة لك من دون املؤمنني    :قوله

كر بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خاالته وامرأة مؤمناة إن وهبات   الاليت آتى أجورهن وذ
أحدمها أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له  :فدل ذلك على معنيني :نفسها للنيب قال

وذلك أنه مل يكن عنده صلى اهلل عليه وسلم من بنات عمه وال بنات عماته وال بنات خالاه وال بناات   
ومن مل يأهتب بغري  .امرأة وكان عنده عدد نسوة وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غريه خاالته

مث جعل له يف الاليت يهنب أنفسهن لاه أن يأهتاب    :قال الشافعي رمحه اهلل .مهر ما حظره على غريه
يتهب فمن ا :ترجي من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء  إىل  عليك  قال الشافعي  :ويترك فقال

 .منهن فهي زوجه ال حتل ألحد بعده ومن مل يأهتب فليس يقع عليها اسم زوجة وهي حتل له ولغاريه 

أخربنا مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وهبت  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
وجنيها إن مل يكن لك يا رسول اهلل ز :نفسها للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقامت قياما طويال فقال رجل

وكان مما خص اهلل عز وجل به نبيه صلى اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل .هبا حاجة فذكر أنه زوجه إياها
وما كان لكم أن تؤذوا   :النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم  وقال  :عليه وسلم قوله

رم نكاح نسائه من بعده على العاملني ليس هكذا فح .رسول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا  
يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت  فأثاهبن به صالى اهلل    :نساء أحد غريه وقال عز وجل



وأزواجه أمهاهتم  مثل ما وصافت    :وقوله :قال الشافعي رمحه اهلل .عليه وسلم من نساء العاملني
 من 
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ان العرب وأن الكلمة الواحدة جتمع معاين خمتلفة ومما وصفت من أن اهلل أحكم كاثريا مان   اتساع لس  

أمهاهتم  يعين يف معىن دون معىن   :فرائضه بوحيه وسن شرائع واختالفها على لسان نبيه ويف فعله فقوله
م نكاح بناات  وذلك أنه ال حيل هلم نكاحهن حبال وال حيرم عليهم نكاح بنات لو كن هلن كما حيرم عليه

ما دل على ذلك فالدليل  :فإن قال قائل :قال الشافعي رمحه اهلل .أمهاهتم الاليت ولدام أو أرضعنهم
عليه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زوج فاطمة بنته وهو أبو املؤمنني وهي بنت خدجياة أم املاؤمنني   

ملدينة وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت وأن زوجها عليا رضي اهلل عنه وزوج رقية وأم كلثوم عثمان وهو با
وعبد الارمحن   .الزبري بن العوام تزوج بنت أيب بكر وأن طلحة تزوج ابنته األخرى ومها أختا أم املؤمنني

بن عوف تزوج ابنة جحش أخت أم املؤمنني زينب وال يرثهن املؤمنون وال يرثنهم كما يرثاون أمهااهتم   
وقاد   :قال الشافعي رمحه اهلل .احلق عليهم مع حترمي نكاحهن ويرثنهم ويشبهن أن يكن أمهات لعظم

ينزل القرآن يف النازلة ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعامة يف الظاهر وهي يراد هبا اخلاص واملعاىن  
وتقول  .ترب أمرهم أمنا وأم العيال :والعرب تقول للمرأة :قال الشافعي رمحه اهلل .دون ما سواه

أم العيال مبعىن أنه وضع نفسه موضع األم اليت ترب أمر العيال وقال تأبط  :وىل أن يقوهتمذلك للرجل يت
وأم عاايال قااد شاهاااادت      :شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ويل قوهتم

 تاااقاااوتاااهااام 

 إذا أحاتارتااهااام أقااافااارت وأقااالااات     

 أكاثارت ختاف علايناا الاجاوع إن هاي   

 وناااحااان جاااياع أي أول تاااألاااااات     

 وماا إن باهاا ضان باماا فاي وعاائهاااا   

 ولاكاناهاا مان خاشاية الاجاوع أباقااات     



الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة واألرض هذه أم عيالنا على معىن الايت   :قلت 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم   :قال اهلل عز وجل :يقال الشافع .تقوت عيالنا

الوارثات واملوروثات احملرماات   :إن أمهاهتم إال الالئي ولدام  يعين أن الالئي ولدام أمهاهتم بكل حال
بأنفسهن واحملرم هبن غريهن الالئي مل يكن قط إال أمهات ليس الالئي حيدثن رضاعا للمولود فايكن باه   

هات وقد كن قبل إرضاعه غري أمهات له وال أمهات املؤمنني عامة حيرمن حبرمة أحدثناها أو حيادثها   أم
الرجل أو أمهات املؤمنني الالئي حرمن بأان أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم فكل هؤالء حيرمن بشايء  

سها وتارث وتاورث   واألم حترم نف .حيدثه رجل حيرمهن أو حيدثه أو حرمه النيب صلى اهلل عليه وسلم
 فيحرم هبا غريها فأراد هبا األم يف 
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قال الشافعي  .مجيع معانيها ال يف بعض دون بعض كما وصفنا ممن يقع عليه اسم األم غريها واهلل أعلم  

 يف هذا داللة على أشباه له من القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه فأما ما سوى ماا  :رمحه اهلل
وصفنا من أن للنيب صلى اهلل عليه وسلم من عدد النساء أكثر مما للناس ومن اهتب بغري مهر ومن أن أزواجه 

 .أمهاهتم ال حيللن ألحد بعده وما يف مثل معناه من احلكم بني األزواج فيما حيل منهن وحيرم باحلاادث 

من ذلك أنه كان يقسم لنساائه  ف .وال يعلم حال الناس خيالف حال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك
أخربنا  .فإذا أراد سفرا أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه وهذا لكل من له أزواج من الناس

أخربين حممد بن علي أنه مسع ابن شهاب حيدث عن عبيد اهلل عان   :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال
وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتاهن   أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :عائشة رضي اهلل عنها

ال تفارقين  :ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت :قال الشافعي رمحه اهلل .خرج سهمها خرج هبا
وقد فعلت ابنة حممد  :قال .ودعين حىت حيشرين اهلل يف أزواجك وأنا أهب ليليت ويومي ألخيت عائشة

أخربنا سافيان عان    :قال الشافعي .ا طالقها ونزل فيها ذكربن مسلمة شبيها هبذا حني أراد زوجه
 :قال الشافعي .وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  إىل  صلحا    :الزهري عن ابن املسيب يف ذلك

أخربنا أنس بن عيااض   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .وهذا موضوع يف موضعه حبججه
ياا   :قلات  :ابنة أيب سلمة عن أم حبيبة بنت أيب سفيان قالت عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب



 :فأفعل ماذا  قالات   :رسول اهلل لك يف أخيت بنت أيب سفيان قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

لست لك مبخلية وأحب  .نعم :أو حتبني ذلك  قلت  :قال .نعم :تنكحها قال  أختك  قالت
 .واهلل لقد أخربت أنك ختطب ابنة أيب سلمة :حتل يل  فقلت فإاا ال  :من شركين يف خري أخيت قال

فواهلل لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل إاا البناة    :نعم قال :ابنة أم سلمة  قالت  :قال
قال الشاافعي رمحاه    .أخي من الرضاعة أرضعتين وأباها ثويبة فال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن  

ا فرض اهلل على النيب صلى اهلل عليه وسلم وجعل له دون النااس وبيناه يف   وكل ما وصفت لك مم :اهلل
كتاب اهلل أو قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفعله أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عنادنا مل خيتلفاوا   

  .فيه
  

 ID ' '   ترد فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل 
 واقتصر 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 ما جاء يف أمر النكاح  

قال الشافعي  .يغنهم اهلل من فضله    :وأنكحوا األيامى منكم  إىل قوله  :قال اهلل تبارك وتعاىل 
يكون اهلل عز وجل حارم  أحدها أن  :واألمر يف الكتاب والسنة وكالم الناس حيتمل معاين :رمحه اهلل

  :وإذا حللتم فاصطادوا  وكقوله  :كقول اهلل عز وجل .شيئا أباحه فكان أمره إحالل ما حرم

وذلك أنه حرم الصيد على احلارم   :قال الشافعي رمحه اهلل .فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض  
وآتوا النساء صادقاهتن    :ه كقولهواى عن البيع عند النداء مث أباحهما يف وقت غري الذي حرمهما في

وأشباه هلاذا   :قال الشافعي .فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا    :حنلة  إىل  مريئا  وقوله
كثري يف كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ليس أن حتماا أن يصاطادوا إذا حلاوا وال    



ق امرأته إذا طابت عنه به نفسا وال يأكل من بدنته إذا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلوا وال يأكل من صدا
إن يكونوا فقراء   :وحيتمل أن يكون دهلم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله عز وجل :قال .حنرها

ساافروا    :يغنهم اهلل من فضله  يدل على ما فيه سبب الغىن والعفاف كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم
وحيتمل أن يكون  :قال الشافعي .داللة ال حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق تصحوا وترزقوا  فإاما هذا

األمر  :وقال بعض أهل العلم .األمر بالنكاح حتما ويف كل احلتم من اهلل الرشد فيجتمع احلتم والرشد
يد كله على اإلباحة والداللة على الرشد حىت توجد الداللة من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع على أنه إاما أر

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  فدل علاى    :باألمر احلتم فيكون فرضا ال حيل تركه كقول اهلل عز وجل
  :وقوله .وأمتوا احلج والعمرة هلل   :خذ من أمواهلم صدقة  وقوله  :وكقوله .أاما حتم

فرد احلج يف الفرض وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  فذكر احلج والعمرة معا يف األمر وأ
وأشباه هذا يف كتااب اهلل   .فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على احلتم وإن كنا حنب أن ال يدعها مسلم

وما اى اهلل عنه فهو حمرم حىت توجد الداللة عليه بأن النهي عنه علاى   :قال الشافعي .عز وجل كثري
وما اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه  .با للمنهي عنهغري التحرمي وأنه إاما أريد به اإلرشاد أو تنزها أو أد

ومن قال األمر على غري احلتم حىت تأيت داللة على أناه   :قال الشافعي رمحه اهلل .وسلم كذلك أيضا
حتم انبغى أن تكون الداللة على ما وصفت من الفرق بني األمر والنهي وما وصفنا يف مبتدأ كتااب اهلل  

أخربناا   :أخربنا الربيع قاال  .ذلك سكتنا عنه اكتفاء مبا ذكرنا عما مل نذكرالقرآن والسنة وأشباه ل
  :الشافعي قال
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أخربنا سفيان عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صالى اهلل علياه     

اهلم واختالفهم على أنبيائهم فما ذروين ما تركتكم فإنه إاما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤ  :وسلم قال
أخربناا الشاافعي    :أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم وما ايتكم عنه فانتهوا  أخربنا الربيع قال

 .أخربنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه :قال

أن يكون األمر يف معىن النهي فيكونان الزمني إال بداللة أاما غاري  وقد حيتمل  :قال الشافعي رمحه اهلل
فائتوا منه ما استطعتم  أن يقول عليهم إتيان األمر فيما   :الزمني ويكون قول النيب صلى اهلل عليه وسلم



 استطعتم ألن الناس إاما كلفوا ما استطاعوا يف الفعل استطاعة شيء ألنه شيء متكلف وأما النهي فاالترك 
قال الشافعي رمحاه   .لكل ما أراد تركه يستطيع ألنه ليس بتكلف شيء حيدث إاما هو شيء يكف عنه

وعلى أهل العلم عند تالوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدالئل ليفرقوا بني احلتم واملباح واإلرشاد  :اهلل
ائر البوالغ إذا أردن النكاح فحتم الزم ألولياء األيامى واحلر :قال .الذي ليس حبتم يف األمر والنهي معا

وإذا طلقتم النساء فابلغن أجلاهن فاال      :ودعوا إىل رضى من األزواج أن يزوجوهن لقول اهلل تعاىل
فإن شبه علاى   :قال الشافعي رمحه اهلل .تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف  

على أنه إاما اى عن العضل األولياء ألن الازوج إذا  أحد أن مبتدأ اآلية على ذكر األزواج ففي اآلية داللة 
طلق فبلغت املرأة األجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من ال سبيل وال شرك له يف أن يعضالها يف  

إذا طلقتم   :قد حتتمل إذا قاربن بلوأ أجلهن ألن اهلل عز وجل يقول لألزواج :بعضها فإن قال قائل
كوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف  فاآلية تدل على أنه مل يرد هبا هذا املعاىن  النساء فبلغن أجلهن فأمس

وأاا ال حتتمله ألاا إذا قاربت بلوأ أجلها أو مل تبلغه فقد حظر اهلل تعاىل عليها أن تنكح لقاول اهلل عاز   
قد منعها  وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله  فال يأمر بأن ال مينع من النكاح من  :وجل

وقد حفظ بعض  :قال الشافعي رمحه اهلل .منه إاما يأمر بأن ال ميتنع مما أباح هلا من هو بسبب من منعها
أهل العلم أن هذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجال فطلقها وانقضات عادهتا مث   

وإذا طلقتم   :حك أبدا فنزلتزوجتك دون غريك أخيت مث طلقتها ال أنك :طلب نكاحها وطلبته فقال
ويف هذه اآلية داللة على أن النكاح يتم برضى الاويل ماع    :النساء فبلغن أجلهن  إىل  أزواجهن  قال

 والسنة تدل على ما يدل عليه  :الزوج والزوجة وهذا موضوع يف ذكر األولياء
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أخربنا مالك عن عبد اهلل بن الفضل عان   :قال الشافعي .القرآن من أن على ويل احلرة أن ينكحها  

األمي أحق بنفسها من وليها   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :نافع بن جبري عن ابن عباس قال
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فاإن    :والبكر تستأذن يف نفسها وإذاا صماهتا  وقال

وإذا كانت أحق بنفساها وكاان    :قال الشافعي رمحه اهلل . اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 
فإن اشتجروا فالسالطان ويل    :النكاح يتم به مل يكن له منعها النكاح وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم



من ال ويل له  يدل على أن السلطان ينكح املرأة ال ويل هلا واملرأة هلا ويل ميتنع من إنكاحها إذا أخرج الويل 
 :قال الشافعي رمحاه اهلل  .ن الوالية مبعصيته بالعضل وهذان احلديثان مثبتان يف كتاب األولياءنفسه م

والرجل يدخل يف بعض أمره يف معىن األيامى الذين على األولياء أن ينكحوهن إذا كان موىل بالغا حيتااج  
خاصة لزم ذلاك عنادي    فلو كانت اآلية والسنة يف املرأة .إىل النكاح ويقدر باملال فعلى وليه إنكاحه

الرجل ألن معىن الذي أريد به نكاح املرأة العفاف ملا خلق فيها من الشهوة وخوف الفتنة وذلك يف الرجل 
قال الشافعي رمحه  .زين للناس حب الشهوات من النساء    :مذكور يف الكتاب لقول اهلل عز وجل

ما النكاح إذا كان ممن تتوق نفسه إليه ألن إذا كان الرجل ويل نفسه واملرأة أحببت لكل واحد منه :اهلل
وجعل منها زوجها ليساكن    :قال .اهلل عز وجل أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع

واهلل جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة    :إليها  وقال اهلل عز وجل
له نسبا وصهرا  فبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فجع  :إن احلفدة األصهار وقال عز وجل :وقيل
 :تناكحوا تكثروا فإين أباهي بكم األمم حىت بالسقط  وبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :قال

مان    :من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح  وبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قاال  
وبلغنا أن عمر  :إن الرجل لريفع بدعاء ولده من بعده قال :متسه النار  ويقال مات له ثالثة من الولد مل

ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه اآلية  إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل  :بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال
ر أراد أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عم :أخربنا الشافعي قال :من فضله  أخربنا الربيع قال

قال الشافعي رمحه  .تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك :أن ال ينكح فقالت له حفصة
ومن مل تتق نفسه ومل حيتج إىل النكاح من الرجال والنساء بأن مل ختلق فيه الشهوة اليت جعلات يف   :اهلل

 بعارض أذهب الشهوة  زين للناس حب الشهوات من النساء  أو  :أكثر اخللق فإن اهلل عز وجل يقول
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وقد ذكر اهلل عز  .من كرب أو غريه فال أرى بأسا أن يدع النكاح بل أحب ذلك وأن يتخلى لعبادة اهلل  

والقواعد من النساء الاليت   :وجل القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ومل يندهبن إىل نكاح فقال
 :وذكر عبدا أكرمه قال .أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة   ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح

وسيدا وحصورا  واحلصور الذي ال يأيت النساء ومل يندبه إىل نكاح فدل ذلك واهلل أعلم على أن املندوب  



  :إليه من حيتاج إليه ممن يكون حمصنا له عن احملارم واملعاين اليت يف النكاح فإن اهلل عز وجال يقاول  

قال الشاافعي   .هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياام فإام غري ملومني  والذين 
والرجل ال يأيت النساء إذا نكح فقد غر املرأة وهلا اخليار يف املقام أو فراقه إذا جاءت سنة أجلها  :رمحه اهلل

يت ال يطاؤهن سااداهتن   أحب النكاح للعبيد واإلماء الال :قال الشافعي .من يوم يضرب له السلطان
احتياطا للعفاف وطلب فضل وغىن فإن كان إنكاحهن واجبا كان قد أدى فرضا وان مل يكن واجبا كاان  

وال أوجبه إجيااب   :قال الشافعي .مأجورا إذا احتسب نيته على التماس الفضل باالحتياط والتطوع
  .نكاح املماليكنكاح األحرار ألين وجدت الداللة يف نكاح األحرار وال أجدها يف 

قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهام    :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي :أخربنا الربيع قال 
والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياام فإام   :وما ملكت أمياام  وقال

 وثالث ورباع فاإن خفاتم أن ال   فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن :غري ملومني  وقال عز وجل
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم  فأطلق اهلل عز وجل ما ملكت األميان فلم حيد فيهن حدا ينتهي إلياه  
فللرجل أن يتسرى كم شاء وال اختالف علمته بني أحد يف هذا وانتهى ما أحل اهلل بالنكح إىل أربع ودلت 

بينة عن اهلل عز وجل على أن انتهاءه إىل أربع حترميا منه ألن جيماع  سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امل
أحد غري النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أكثر من أربع ال أنه حيرم أن ينكح يف عمره أكثر من أربع إذا كن 

فقال لغايالن بان    .متفرقات ما مل جيمع بني أكثر منهن وألنه أباح األربع وحرم اجلمع بني أكثر منهن
أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال عز  :مة ونوفل بن معاوية وغريمها وأسلموا وعندهم أكثر من أربعسل

وذلك مفارق يف مواضاعه يف    .قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياام    :وجل
اجهم والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزو  :وقوله .القسم بينهن والنفقة واملواريث وغري ذلك

  .أحدمها أنه أحل النكاح وما ملكت اليمني :أو ما ملكت أمياام  دليل على أمرين
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يشبه أن يكون إاما أباح الفعل للتلذذ وغريه بالفرج يف زوجة أو ما ملكت ميني من اآلدمايني   :والثاين  

لك فأولئك هام العاادون  وإن مل   فمن ابتغى وراء ذ  :ومن الداللة على ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل



ختتلف الناس يف حترمي ما ملكت اليمني من البهائم فلذلك خفت أن يكون االستمناء حراما من قبل أنه ليس 
  :فإن ذهب ذاهب إىل أن حيله لقول اهلل تعااىل  :قال الشافعي .من الوجهني اللذين أبيحا للفرج

 من فضله  فيشبه أن يكونوا إاما أمروا باالستعفاف عان  وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل
أن يتناول املرء بالفرج ما مل يبح له به فيصرب إىل أن يغنيه اهلل من فضله فيجد السبيل إىل ما أحال اهلل واهلل  

ومن كان غنياا فليساتعفف      :أعلم وهو يشبه أن يكون يف مثل معىن قول اهلل عز وجل يف مال اليتيم
فلام ال   :فإن ذهب ذاهب إىل أن للمرأة ملك ميني فقال .باالستعفاف أن ال يأكل منه شيئا وإاما أراد

إن الرجل هو الناكح املتسري واملرأة املنكوحة املتسراة فال  :تتسرى عبدها كما يتسرى الرجل أمته قلنا
فتحرم علياه   إذا كان الرجل يطلق املرأة :كيف خيالفه قلنا :فإن قيل .جيوز أن يقاس بالشيء خالفه

وليس هلا أن تطلقه ويطلقها واحدة فيكون له أن يراجعها يف العدة وإن كرهت دل على أن منعها له وأناه  
القيم عليها وأاا ال تكون قيمة عليه وخمالفة له فلم جيز أن يقال هلا أن تتسرى عبدا ألاا املتسراة واملنكوحة 

باح اهلل عز وجل ملن ال زوجة له أن جيمع باني أرباع   وملا أ :قال الشافعي .ال املتسرية وال الناكحة
حكم اهلل عز وجل يدل على أن من طلق أربع نسوة له طالقا ال ميلك رجعاة أو ميلاك    :زوجات قلنا

 .الرجعة فليس واحدة منهن يف عدهتا منه حل له أن ينكح مكاان أربعا ألنه ال زوجة له وال عدة عليه

فانكحوا ما طاب لكم من   :وملا قال اهلل عز وجل :شافعيقال ال .وكذلك ينكح أخت إحداهن
النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم  كان يف هذه اآلية دليال  
واهلل أعلم على أنه إاما خاطب هبا األحرار دون املماليك ألام الناكحون بأنفسهم ال املانكحهم غريهام   

لذين ميلك عليهم غريهم وهذا ظاهر معىن اآلية وإن احتملت أن تكون على كل نااكح وإن  واملالكون ال ا
  .وهذا وإن كان كان مملوكا فهو موضوع يف نكاح العبد وتسريه .كان مملوكا أو مالكا

  
 ID ' '   وهذا إن صح ال يعارض  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال

 قول سيبويه 
  
 ي ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشر  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
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 اخلالف يف هذا الباب  

لق الرجل أربع نسوة له ثالثا أو طالقا ميلاك الرجعاة أو ال   إذا ط :فقال بعض الناس :قال الشافعي 
ولاو طلاق    .رجعة له على واحدة منهن فال ينكح حىت تنقضي عدهتن وال جيمع ماءه يف أكثر من أربع

 :قلت لبعض من يقول هذا القول :قال الشافعي .واحدة ثالثا مل يكن له أن ينكح أختها يف عدهتا

فقد أباح اهلل عز وجل ملن ال زوجة له أن يانكح أربعاا    :ال قلت :الهل ملطلق نسائه ثالثا زوجة ق
وحرم اجلمع بني األختني ومل خيتلف الناس يف إباحة كل واحدة منهما إذا مل جيمع بينهما على االنفراد فهل 

للذين يؤلون من نسائهم   :مجع بينهما إذا طلق إحدامها ثالثا وقد حكم اهلل بني الزوجني أحكاما فقال
  :والذين يرمون أزواجهم  وقاال   :الذين يظاهرون منكم من نسائهم  وقال  :ربص  وقالت

وهلن الربع مما تركتم  أفرأيت املطلق ثالثا إن آىل منها يف العدة   :ولكم نصف ما ترك أزواجكم  وقال
ان أو فإن قذف أيلزمه اللع :قلت .ال :فإن تظاهر أيلزمه الظهار قال :ال قلت :أيلزمه إيالء قال

  .ال :مات أترثه أو ماتت أيرثها قال

قلت فهذه األحكام اليت حكم اهلل عز وجل هبا بني الزوجني تدل على أن الزوجة املطلقة ثالثاا ليسات    
فهذه سبعة أحكام هلل خالفتها وحرمت عليه أن ينكح  :قلت له .نعم :بزوجة وإن كانت تعتد قال

ح أخت امرأته وهو إذا نكحها مل جيمع بينهما وهي يف عدد مان  أربعا وقد أباحهن اهلل تعاىل له وأن ينك
أباح اهلل له فأنت تريد زعمت إبطال اليمني مع الشاهد بأن تقول ختالف القرآن وهي ال ختالفه وهي سانة  

مث ختالف أنت سبع آيات من القرآن ال تدعي فيها خربا عن رسول اهلل  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 :قلت .قد قاله بعض التابعني :قال .ه وسلم وال خربا صحيحا عن أحد من أصحابهصلى اهلل علي

فإن من مسيت من التابعني وأكثر منهم إذا قالوا شيئا ليس فيه كتاب وال سنة مل يقبل قوهلم ألن القول الذي 
ن يقبل ما كان يف كتاب اهلل عز وجل أو سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم أو حديث صحيح عن أحاد ما  

فمن كان عندك هكذا يترك قوله ال خيالف به غريه أجتعله حجة على كتاب اهلل عاز   .أصحابه أو إمجاع
 :يف أن ال ينكح ما دام األربع يف العدة وجعلها يف معاين األزواج لزمه أن يقول :وجل ومن قال قولك



كون يف حكم الزوجة فلم ال ت :قلت .فما أقوله :قال .يلحقها اإليالء والظهار واللعان ويتوارثان
نعم القاسم بن حممد وسامل بن عبياد   :أقال قولك غريك قلت :عندك يف معىن واحد دون املعاين فقال

 ما حيتاج  .اهلل وعروة وأكثر أهل دار السنة وأهل حرم اهلل عز وجل
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اليت ال حيتاج إىل تفسريها ألنه  فيه إىل أن حيكى قول أحد لثبوت احلجة فيها بأحكام اهلل تعاىل املنصوصة  

أخربنا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم وعروة بن  :قال الشافعي .ال حيتمل غري ظاهرها
إنه يتزوج إن شاء وال ينتظر أن  :الزبري أاما كانا يقوالن يف الرجل عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة

ا قلت هذا لئال جيتمع ماؤه يف أكثر من أرباع ولائال جيتماع يف    فإين إام :قال الشافعي .متضي عدهتا
فإاما كان للعاملني ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خرب أو  :فقلت له :قال الشافعي .أختني

لو كان هلم أن خيرجوا منهما كان لغريهم أن  .قياس عليه وال يكون هلم أن خيرجوا منهما عندنا وعندك
أفقلت قولك هذا خبرب الزم أو قياس فهو خالف هذا كله وليس  :قلت .أجل :قال .يقول معهم

 .يتفاحش أن جيتمع ماؤه يف أكثر من أربع أو يف أختني :لك خالف واحد منهم يف أصل ما تقول قال

وقلات   .املتفاحش أن حترم عليه ما أحل اهلل تعاىل له وإحدى األختني مما أحل اهلل عز وجل له :قلت
يف قولك ال جيتمع ماؤه يف أكثر من أربع حجة فكنت إاما حرمت عليه أن ينكح حىت تنقضي  لو كان :له

أرأيت إذا نكح أربعا فأغلق علايهن أو   :وأين قلت :قال .عدة األربع للماء كنت حمجوجا بقولك
أفينكح أربعا سواهن قبال أن   :قلت .نعم :أرخى األستار ومل ميس واحدة منهن أعليهن العدة قال

أفرأيت لو دخل هبن فأصاهبن مث غاب عنهن سانني مث طلقهان وال    :قلت .ال :ي عدهتن قالتنقض
قلت أفرأيت لو كان يعازل   .ال :عهد له بواحدة منهن قبل الطالق بثالثني سنة أينكح يف عدهتن قال

أرأيت لو كان قولك إاما حرمت عليه أن ينكح  :قلت له .ال :عنهن مث طلقهن أينكح يف عدهتن قال
عدهتن للماء كما وصفت أتبيح له أن ينكح يف عدة من مسيت ويف عدة املرأة تلد فيطلقها ساعة تضاع   يف

اعازل   :وقلات  .قبل أن ميسها ويف املرأة يطلقها حائضا أتبيح له أن ينكح مبا لزمك يف هذه املواضع
مرأتاه  أفأقفه عن إصاابة ا  :عمن نكحت وال تصب ماءك حىت تنقضي عدة نسائك الاليت طلقت قال

أنت تزعم  .نعم :ومن أين يلزمين أفتجدين أقول مثله قلت :قال .يلزمك ذلك يف قولك :فقلت



واعتزهلا زوجهاا حاىت    .أنه لو نكح امرأة فأخطأها إىل غريها فأصاهبا فرق بينهما وكانت امرأة األول
ه أن ينكح احلبلاى  تنقضي عدهتا وتزعم أن له أن ينكح احملرمة واحلائض وال يصيب واحدة منهما وتقول ل

وما املاء من النكاح أرأيت لو أصاهبن وفيهن ماؤه مث أراد العود إلصابتهن  :من زنا وال يصيبها فقلت له
  .نعم :كما يباح له لو مل يصبهن قبل ذلك قال :قلت .بلى :أما ذلك مما حيل له قال
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ن يعيد فيهن ماء آخر وإاما أقر فيهن ماءه قبل ذلاك  فإذا طلقهن وفيهن ماؤه ثالثا أيكون له أ :فقلت  

 :فاملاء ههنا وغري املاء سواء فيما حيل له وحيرم عليه قاال  :ال وقد انتقل حكمه قلت :بساعة قال

أرأيت املرأة  :فكيف ال يكون هكذا يف مثل هذا املعىن ومعه كتاب اهلل عز وجل وقلت :قلت .نعم
أصبح الزوجان جنبني أيفسد صومهما أو صوم املرأة كينونة املاء فيهاا  إذا أصيبت ليال يف شهر رمضان مث 

 .نعم :فكذلك لو أصاهبا مث أحرما جنبني وفيها املاء مث حج هبا وفيها املاء قال :قلت له .ال :قال

وليس له أن يصيبها اارا وال حمرما حني حتولت حاله وال يصنع املاء يف أن حيلها له وال يفسد عليه  :قلت
فقلت  .نعم :ا وال صوما إذا كان مباحا مث انتقلت حاهلما إىل حالة حظرت إصابتها فيه شيئا قالحج

فاملاء كان فيهن وهن أزواج حيل ذلك فيهن مث طلقهن ثالثا فانتقل حكمه وحكمهن إىل أن كان غري  :له
اح غريه وطالقاه أو  ذي زوجة وكن أبعد الناس منه غري ذوات احملارم وال حيللن له إال بانقضاء عدة ونك

موته والعدة منه والنساء سواهن حيللن له من ساعته فحرمت عليه أبعد النساء من أن تكون زوجا له إال مبا 
وزعمت أن الرجل يعتد وقد خالفت اهلل بني حكم الرجل واملرأة فجعل إليه أن يطلق وأن ينفق  .حيل له

ما فرضت السنة عليه من النفقة وأن عليه كل ما جعل وزعمت أن ليس له ما جعل اهلل تعاىل إليه وال عليه 
مث جعل اهلل عليها أن تعتد فأدخلته معها فيما جعل عليها دونه فخالفات أيضاا حكام اهلل     .له وعليه

فألزمتها الرجل وإاما جعلها اهلل على املرأة فكانت هي املعتمة والزوج املطلق أو امليت فتلزمها العدة بقوله أو 
  .يف عدته قوال متناقضا مث قلت .موته

إذا جعلت عليه العدة كما جعلتها عليها أفيحد كما حتد وجيتنب من الطياب   :وما قلت قلت :قال 
ويعتد من وفاهتا كما تعتد من وفاته فال ينكح  :قلت .ال :كما جتتنب من الصبغ واحللي مثلها قال



وله أن ينكح قبل دفناها   :قلت .ال :أختها وال أربعا سواها حىت تأيت عليه أربعة أشهر وعشر قال
هذا يف قولك يعتد مرة ويسقط عنه يف عدته اجتناب  :نعم قلت له :أختها إن شاء وأربعا سواها قال

ما جتتنب املعتدة وال يعتد أخرى أفيقبل من أحد من الناس مثل هذا القول املتناقض وما حجتك على جاهل 
وتعتد من الوفاة هل هو إال أن يكون عليه ما عليها من ال تعتد من طالق ولكن جتتنب الطيب  :لو قال

  .العدة فيكون مثلها يف كل حال أم ال يكون فال يعتد حبال
  

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن
 احلذف فيه 
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 ما جاء يف نكاح احملدودين  

الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم   : تبارك وتعاىلقال اهلل 
فاختلف أهل التفسري يف هذه اآلية اختالفا متباينا والذي يشابهه   :قال الشافعي .ذلك على املؤمنني  

سعيد عن ساعيد بان    أخربنا سفيان عن حيىي بن :قال الشافعي .عندنا واهلل أعلم ما قال ابن املسيب
هي منسوخة نسختها  وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم  فهاي   :املسيب أنه قال

قاال   .من أيامى املسلمني فهذا كما قال ابن املسيب إن شاء اهلل وعليه دالئل مان الكتااب والسانة   
إاا حكم  :أنه قال يف هذه اآليةأخربنا سفيان عن عبد اهلل بن أيب يزيد عن بعض أهل العلم  :الشافعي

أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن جماهد أن هذه اآلية نزلت يف بغايا من  :قال الشافعي .بينهما
  .بغايا اجلاهلية كانت على منازهلم رايات

و ال يزين الزاين إال بزانية أ :وروي من وجه آخر غري هذا عن عكرمة أنه قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
يذهب إىل قوله ينكح أي يصيب فلو  :قال أبو عبد اهلل .مشركة والزانية ال يزين هبا إال زان أو مشرك

كان كما قال جماهد نزلت يف بغايا من بغايا اجلاهلية فحرمن على الناس إال من كان منهم زانيا أو مشركا 



أسلمن فهن باإلسالم حمرماات   فإن كن على الشرك فهن حمرمات على زناة املسلمني وغري زناهتم وإن كن
فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم   :على مجيع املشركني لقول اهلل تعاىل

واالختالف بني أحد من أهل العلم يف حترمي الوثنيات عفائف كن  :قال الشافعي .وال هم حيلون هلن  
قاال   .أن املسلمة الزانية حمرمة على املشرك بكل حالأو زواين على من آمن زانيا كان أو عفيفا وال يف 

وليس فيما روي عن عكرمة  ال يزين الزاين إال بزانية أو مشركة  تبيني شيء إذا زىن فطاوعته  :الشافعي
مسلما كان أو مشركا أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا حمرم على املؤمنني فليس يف هذا أمر 

ومن قال هذا حكم بينهما فاحلجة عليه مبا وصفنا من  :قال الشافعي .يه فنحتج عليهخيالف ما ذهبنا إل
كتاب اهلل عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم فاجتماعهم أوىل أن يكون ناسخا وذلك 

  :فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن  وقوله عز وجل  :قول اهلل عز وجل

ال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا املشركني حاىت  و
إن هاتني اآليتني يف مشركات أهل األوثان وقد قيل يف املشركات عامة مث رخص منهن  :يؤمنوا  فقد قيل

 يف حرائر أهل الكتاب ومل خيتلف الناس فيما 
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لزانية املسلمة ال حتل ملشرك وثين وال كتايب وأن املشركة الزانية ال حتل ملسلم زان وال غريه علمنا يف أن ا  

فإمجاعهم على هذا املعىن يف كتاب اهلل حجة على من قال هو حكم بينهما ألن يف قوله إن الزانية املسالمة  
لم وقد حلف رساول اهلل  وقد اعترف ماعز عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وس .ينكحها الزاين أو املشرك

هل لك زوجة فتحرم عليك  :صلى اهلل عليه وسلم بكرا يف الزنا فجلده وجلد امرأة فال نعلمه قال للزوج
إذا زنيت وال يزوج هذا الزاين وال الزانية إال زانية أو زانيا بل يروى عنه صلى اهلل عليه وسالم أن رجاال   

وقد روي عن عمر بان   .أحبها فقال  استمتع هبا  طلقها  فقال إين   :شكا من امرأته فجورا فقال
انكحهاا   :اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال لرجل أراد أن ينكح امرأة أحدثت وتذكر حدثها فقال عمار 

  .نكاح العفيفة املسلمة
  
 ما جاء فيما حيرم من نكاح القرابة والرضاع وغريه  



م أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمااتكم   حرمت عليك  :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل 
فاألمهات أم الرجل وأمهاهتا  :قال الشافعي .إال ما قد سلف إن اهلل كان غفورا رحيما  :إىل قوله

وأمهات آبائه وإن بعدن اجلدات ألنه يلزمهن اسم األمهات والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بنيه وبناته 
واألخوات من ولد أبوه لصلبه أو أمه بعينها وعماته من ولد جده  .وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات

وجدته ومن فوقهما من أجداده وجداته وخاالته من ولدته جدته أم أمه ومن فوقها من جداته من قبلاها  
وبنات األخ كل من ولد األخ ألبيه أو ألمه أو هلما ومن ولد ولده وأوالد بين أخيه وإن سافلوا وهكاذا   

إذا ذكر اهلل  .أحدمها :حرم اهلل األم واألخت من الرضاعة فتحرميهما حيتمل معنينيو .بنات األخت
حترميهما ومل يذكر يف الرضاع حترمي غريمها ألن الرضاعة أضعف سببا من النسب فإذا كان النسب الذي هو 
أقوى سببا قد حيرم به ذوات نسب ذكرن وحيل ذوات نسب غريهن إن ساكت عناهن أوىل أن يكاون    

وقد حترم على الرجل أم امرأته وإن مل يدخل بامرأتاه وال   .اع هكذا وال حيرم به إال األم واألختالرض
إذا حرم اهلل األم واألخت من الرضاعة كما  :واملعىن الثاين .حترم عليه ابنتها إذا مل يدخل بواحدة منهما

بقرابة غريمها وال حبرمة غريمها كما حرم اهلل الوالدة واألخت اليت ولدها أحد الوالدين أو مها ومل حيرمهما 
حرم ابنة امرأته حبرمة امرأته وامرأة االبن حبرمة االبن وامرأة األب حبرمة األب فاجتمعت األم من الرضاعة 
إذا حرمت حبرمة نفسها واألخت من الرضاعة إذ حرمت نصا وكانت ابنة األم أن تكون من سواها مان  

  قرابتها حترم كما حترم بقرابة األم
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فلما احتملت اآلية املعنيني كان علينا أن نطلب الداللة علاى   .الوالدة واألخت لألب أو األم أو هلما  

 :أوىل املعنيني فنقول به فوجدنا الداللة بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم على أن هذا املعىن أوالمها فقلناا 

أخربنا مالك عان   :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال أخربنا .حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب
  :عبد اهلل بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

إذا حرم من الرضاع مما حرم من الوالدة حرم  :قال الشافعي .حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة  
و تزوج الرجل املرأة فماتت أو طلقها ومل يدخل هبا فال أرى له أن ينكح ل :قال الشافعي .لنب الفحل

وأمهات نسائكم  ومل يشترط فيهن كما شرط يف الربائب وهاو قاول     :أمها ألن اهلل عز وجل قال



وإذا تزوج الرجل فلام   .وكذلك جداهتا وإن بعدن ألان أمهات امرأته .األكثر ممن لقيت من املفتني
ورباائبكم    :تت أو طلقها فأبااا فكل بنت هلا وإن سفلت حالل لقول اهلل عز وجليدخل هبا حىت ما

فاإن   .الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناج عليكم  
وحالئل أبنائكم   :قال اهلل عز وجل .دخل باألم مل حتل له االبنة وال ولدها وإن تسفل كل من ولدته

 .فأي امرأة نكحها رجل دخل هبا أو مل يدخل هبا مل يكن لألب أن ينكحها أبدا .الذين من أصالبكم  

ومثل األب يف ذلك آباؤه كلهم من قبل أبيه وأمه فكذلك كل من نكح ولد ولده الذكور واإلنااث وإن  
  .سفلوا ألام بنوه

وكذلك امرأة ابناه   :قال الشافعي .وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء    :قال اهلل عز وجل 
حيرم من الرضاع ما حيرم من   :الذي أرضع حترم هذه بالكتاب وهذه بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

الوالدة  وليس هو خالفا للكتاب ألنه إذا حرم حالئل األبناء من األصالب فلم يقل غاري أبناائهم مان    
فأي امرأة ينكحها رجل دخال هباا أو مل    .ام النسبأصالهبم وكذلك الرضاع يف هذا املوضع يقوم مق

يدخل هبا مل يكن لولده وال لولد ولده الذكور واإلناث وإن سفلوا أن ينكحها أبدا ألااا امارأة أب ألن   
األجداد آباء يف احلكم ويف أمهات النساء ألنه مل يستثن فيهما وال يف أمهات النساء وكذلك أبو املرضع له 

  .واهلل تعاىل أعلم
  

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخاذه مان ابان     :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
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 بينه من النساء يف قول اهلل عز وجل  ما حيرم اجلمع 

وال جيماع باني    :وأن جتمعوا بني األختني  قال الشافعي  :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي 
أختني أبدا بنكاح وال وطء ملك وكل ما حرم من احلرائر بالنسب والرضاع حرم من اإلماء مثله إال العدد 

ذا نكح امرأة مث نكح أختها فنكاح اآلخرة باطال ونكااح   فإ .والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل
وإذا كانت عنده أمة يطؤهاا مل   .األوىل ثابت وسواء دخل هبا أو مل يدخل هبا ويفرق بينه وبني اآلخرة

 .يكن له وطء األخت إال بأن حيرم عليه فرج اليت كان يطأ بأن يبيعها أو يزوجها أو يكاتبها أو يعتقها

أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضاي   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
ال جيمع الرجل بني املرأة وعمتاها وال باني املارأة      :اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 فأيتهما نكح أوال مث نكح عليها أخرى فسد نكاح اآلخرة ولو نكحهما يف :قال الشافعي .وخالتها  
عقدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيتهما شاء بعد وليس يف أن ال جيمع بني املرأة وعمتها خالف كتاب 

ألن اهلل ذكر من حترم بكل حال من النساء ومن حيرم بكل حال إذا فعل يف غريه شايء   .اهلل عز وجل
ذلك وليس يف ايه  وكانوا جيمعون بني األختني فنهوا عن .مثل الربيبة إذا دخل بأمها حرمت بكل حال

عنه إباحة ما سوى ذلك مجعا بني غري األختني ألنه قد يذكر الشيء يف الكتاب فيحرمه وحيرم على لساان  
فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه  فبني   :نبيه غريه كما ذكر املرأة املطلقة ثالثا فقال

 مل حتل له مع كثري بينه اهلل على لسان نبيه صالى اهلل  على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يصيبها وإال
وأحل لكم ما وراء ذلكم  إباحة غريه مما حرم يف غاري    :وكذلك ليس يف قوله :قال .عليه وسلم

فانكحوا ما طاب لكم من النساء   :أال ترى أنه يقول .هذه اآلية على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم
أمساك    :ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم لرجل أسلم وعنده عشر نساوة مثىن وثالث ورباع  وقال رسو

أربعا وفارق سائرهن  فبينت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن انتهاء اهلل إىل أربع حظر أن جيمع بني 
أكثر منهن فلو نكح رجل خامسة على أربع كان نكاحها مفسوخا وحيرم من غري جهة اجلمع كما حارم  

طلقة ثالثا ومنهن املالعنة وحيرم إصابة املرأة باحليض واإلحرام فكل هذا متفرق يف مواضاعه  نساء منهن امل
وما حرم على الرجل من أم امرأته أو بنتها أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه بالنكاح فأصيبت من غري ذلك بالزنا مل 

 ن النساء إال ما ملكت واحملصنات م  :وقال اهلل عز وجل .حترم ألن حكم النكاح خمالف حكم الزنا
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املناع   :أميانكم  واحملصنات اسم جامع فجماعه أن اإلحصان املنع واملنع يكون بأسباب خمتلفة مناها   

باحلبس واملنع يقع على احلرائر باحلرية ويقع على املسلمات باإلسالم ويقع على العفائف بالعفاف ويقاع  
بأن ترك حتصني األمة  :فاستدللنا بأن أهل العلم مل خيتلفوا فيما علمتعلى ذوات األزواج مبنع األزواج 

وألين مل أعلمهم اختلفوا يف أن العفاائف وغاري    .واحلرة باحلبس ال حيرم إصابة منهما بنكاح وال ملك
 .العفائف فيما حيل منهن بالنكاح والوطء بامللك سواء على أن هاتني ليستا باملقصود قصادمها باآلياة  

مث دل  .تدل على أنه مل يرد فاإلحصان ههنا احلرائر فبني أنه إاما قصد باآلية قصاد ذوات األزواج  واآلية
الكتاب وإمجاع أهل العلم أن ذوات األزواج من احلرائر واإلماء حمرمات على غري أزواجهن حىت يفارقهن 

 .كتاب والسنة واإلمجاعأزواجهن مبوت أو فرقة طالق أو فسخ نكاح إال السبايا فإان مفارقات هلن بال

ومن أن السنة دلت أن اململوكة غري السابية إذا بيعات أو    .ألن املماليك غري السبايا ملا وصفنا من هذا
أعتقت مل يكن بيعها طالقا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم خري بريرة حني أعتقت يف املقام مع زوجهاا أو  

يل عقدة النكاح كان امللك إذا زال بعتق أوىل أن يزول العقد فراقه ولو كان زوال امللك الذي فيه العقدة يز
منه إذا زال ببيع ولو زال بالعتق مل خيري بريرة وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكمان زواله مبعنيني 

 .ومل يكن ذلك فرقة ألاا لو كانت فرقة مل يقل لك اخليار فيما ال عقد له عليك أن تقيمي معه أو تفارقيه

أخربنا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي  :ال الشافعي رمحه اهللق
فإذا مل حيل فرج ذات الزوج  :أن بريرة أعتقت فخريها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :اهلل عنها

وختالف السبية يف معىن  .زوجهابزوال امللك يف العتق والبيع فهي إذا مل تبع مل حتل مبلك ميني حىت يطلقها 
 .وذلك أاا إن بيعت أو وهبت فلم يغري حاهلا من الرق وإن عتقت تغري بأحسن من حاهلا األول .آخر

والسبية تكون حرة األصل فإذا سبيت سقطت احلرية واستوهبت فوطئت بامللك فليس انتقاهلا من احلرياة  
  .به يف الرق بعد أكثر من فرقة زوجهابسبائها بأوىل من فسخ نكاح زوجها عنها وما صارت 

  
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 املتقدمة 
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  



  
 يف فضل إتباع رمضان بست من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك  .غري صحيح وال فصيح  
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 اخلالف يف السبايا  

إال ما   :ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه يف قول اهلل عز وجل :قال الشافعي :أخربنا الربيع قال 
هذا كما قلت ومل يزل يقول به وال يفسره هذا التفسري الواضح غري أنا خنالفاك   :ملكت أميانكم  فقال

نقول يف املرأة يسبيها املسلمون قبل زوجها تستربأ حبيضة وتصااب   :وما هو قال :منه يف شيء قلت
قال  .ولكن إن سبيت وزوجها معها فهما على النكاح :قال .ذات زوج كانت أو غري ذات زوج

سىب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نساء بين املصطلق ونسااء هاوازن حبانني     :فقلت له :الشافعي
أن ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض وأمر أن يستربءان  :وطاس وغريه فكانت سنته فيهموأ

وقد أسر رجاال من بين املصطلق وهوازن فما علمناه سأل عان ذات زوج وال غريهاا    .حبيضة حيضة
سيب معها مل  فاستدللنا على أن السباء قطع للعصمة واملسبية إن مل يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا

وال جيوز لعامل وال ينبغي أن يشكل عليه بداللة السانة إذ مل يساأل    .يقطع عصمتها لو مل يسب معها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذات زوج وال غريها وقد علم أن فيهن ذوات أزواج باحلمال وأذن  

 :ة قال الشافعي رمحه اهللبوطئهن بعد وضع احلمل وقد أسر من أزواجهن معهن أن السباء قطع للعصم

قسته على املرأة تاأيت   :فعلى ماذا قسته قال :فقلت .إين مل أقل هذا خبرب ولكين قلته قياسا :فقال
 .مسلمة مع زوجها فيكونان على النكاح ولو أسلمت قبله وخرجت من دار احلرب انفساخ النكااح  

وأين أخطأت  :ىء القياس قالوالذي قست عليه أيضا خالف السنة فتخطىء خالفها وختط :فقلت له
أفتجدها إذا أسلمت ثبتت علاى   :قلت .نعم :أجعلت إسالم املرأة مثل سبيها قال :القياس قلت

 :أفتجدها إذا سبيت رقت وقد كانت حرة قال :قلت .نعم :احلرية فازدادت خريا باإلسالم قال

فاال   :فقلت لاه  .أما يف الرق فال ولكن يف الفرج :قال .أفتجد حاهلا واحدة :قلت .نعم



أرأيت إذا سابيت احلارة يف دار احلارب     :وأين خيتلفان قلت :قال .يستويان يف قولك يف الفرج
 :قلت .أكره ذلك فإن فعل فال بأس :فاستؤمنت وهرب زوجها وحاضت حيضة واحدة أتوطأ قال

لاو مل   وحيضة استرباء كما :قلت .نعم :وهي ال توطأ إال والعصمة منقطعة بينها وبني زوجها قال
أريد إن قلت تعتد من زوج اعتدت عنادك حيضاتني إن    :وتريد ماذا قلت :قال .يكن هلا زوج

أفتبني لك أن حاهلا يف  :ليست بعدة قلت :قال .ألزمتها العدة بأاا أمة وإن ألزمتها باحلرية فحيض
 النساء إذا صارت 
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إاا اآلن تشبه  :كانت ذات زوج أو غري ذات زوج قالسبيا بعد احلرية فيما حيل به من فرجها سواء   

فهما على النكاح األول حاىت حتايض    :قلت له فاحلرة تسلم قبل زوجها بدار احلرب قال .ما قلت
فلم خالفت بينهما  :قلت .ثالث حيض فإن أسلم قبل أن حتيض ثالث حيض كانا على النكاح األول

فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سانة يف   :قلت لهما وجدت من ذلك بدا  :يف األصل والفرع قال
احلرائر يسلمن وأخرى يف احلرائر يسبني فيسترقني واألخرى يف اإلماء ال يسبني فكيف جاز أن تصرف سنة 

فاحلرة تسلم قبال   :إىل سنة ومها عند أهل العلم سنتان خمتلفتان باختالف حاالت النساء فيهما وقلت له
 .يهما أسلم قبل اآلخر مث أسلم اآلخر قبل انقضاء عدة املرأة فالنكاح األول ثابتزوجها أو زوجها قبلها أ

فإن انقضت العدة قبل إسالم اآلخر منهما فقد انقطعت العصمة بينهما وسواء يف ذلك كان إسالم املارأة  
ن الازوجني  وال تصنع الدار فيما حيرم م .قبل الرجل أو الرجل قبل املرأة إذا افترقت دارمها أو مل تفترق

باإلسالم شيئا سواء خرج املسلم منهما إىل دار اإلسالم أو صارت داره دار اإلسالم أو كان مقيما بادار  
ما دل على ذلك  :فإن قال قائل :قال الشافعي رمحه اهلل .الكفر ال تغري الدار من احلكم بينهما شيئا

زاعة مسلمون قبال الفاتح يف دار   أسلم أبو سفيان بن حرب مبر الظهران وهي دار خزاعة وخ :قيل له
اقتلوا الشايخ   :اإلسالم فرجع إىل مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غري اإلسالم فأخذت بلحيته وقالت

مث أسلمت هند بعد إسالم أيب سفيان بأيام كثرية وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليسات بادار    .الضال
ار احلرب مث صارت مكة دار اإلسالم وأبو سفيان اإلسالم يومئذ وزوجها مسلم يف دار اإلسالم وهي يف د

هبا مسلم وهند كافرة مث أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح ألن عدهتا مل تنقض حىت أسالمت  



وكان كذلك حكيم بن حزام وإسالمه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أيب جهل مبكاة  
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة وهرب عكرماة إىل الايمن   وظهر حكم ر .فصارت دارمها اإلسالم

وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب مث رجع صفوان إىل مكة وهي دار إسالم وشهد حنينا 
وهو كافر مث أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح األول ورجع عكرمة وأسلم فاساتقرت عناده امرأتاه    

ما وصفت لك من أمر أيب سفيان وحكيم بن حزام  :ما مل تنقض فقلت لهبالنكاح األول وذلك أن عدهت
وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم باملغازي فهل ترى ما احتججت 

 به من أن الدار ال تغري من احلكم 
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ي أن امرأة من األنصار كانت عند رجال  شيئا إذا دلت السنة على خالف ما قلت وقد حفظ أهل املغاز  

وحنن وأنت  .مبكة فأسلمت وهاجرت إىل املدينة فقدم زوجها وهي يف العدة فأسلم فاستقرا على النكاح
إذا كانا يف دار حرب فأيهما أسلم قبل اآلخر مل حيل اجلماع وكذلك لو كانا يف دار اإلسالم وإاما  :نقول

فقال إن مان   .دين ألاما لو كانا مسلمني يف دار حرب حل الوطءمينع أحدمها من اآلخر يف الوطء بال
القيام بقول تدين به ألزم لك فاإن   :فقلت له .أصحابك من يفرق بني املرأة والرجل وأنا أقوم حبجته

  :فأنا أقوم به فأحتج بأن اهلل عز وجل قاال  :قال .كنت عجزت عنه فلعلك ال تقوى على غريه

وال متسكوا بعصام الكاوافر  أن     :أيعدو قول اهلل عز وجل :فقلت له وال متسكوا بعصم الكوافر 
يكون إذا أسلم وزوجته كافرة كان اإلسالم قطعا للعصمة بينهما حني يسلم ألن الناس ال خيتلفون يف أناه  

وال متساكوا بعصام     :ليس له أن يطأها يف تلك احلال إذا كانت وثنية أو يكون قول اهلل عز وجال 
فاملدة هل جياوز   :قلت .ما يعدو هذا :جاءت عليهن مدة مل يسلمن فيها أو قبلها قالالكوافر  إذا 

وذلاك أن   :قلت .ال :بأن تكون هكذا أبدا إال خبرب يف كتاب اهلل عز وجل أو سنة أو إمجاع قال
مائة سنة مل يكن ههنا  :سنة وقال آخر :يوما وقال آخر :مدهتا ساعة وقال اآلخر :رجال لو قال

والرجل يسلم قبل امرأته فقلت بأيهما شائت   :قلت .نعم :ى احلق من ذلك إال خبرب قالداللة عل
إذا أسلم قبلها  :فهم يقولون :قال .وليس قولك من حكيت قوله داخال يف واحد من هذين القولني

أليس قد أسلم وصار من ساعته ال حيل له إصابتها مث أسلمت فقرت  :قلت .وتقارب ما بني إسالمهما



فلم تقطع باإلسالم بينهما وقطعتها مبدة بعد  :قلت .بلى :قال .لى النكاح األول يف قوهلممعه ع
أفتجاده   :قلت .كان بني إسالم أيب سفيان وهند شيء يسري :ولكنه يقول .نعم :اإلسالم قال

وما علمته  :قال .لو كان أكثر منه انقطعت عصمتها منه :قلت .ولكنه شيء يسري .ال :قال
وإسالم عكرمة بعد إساالم   .فإسالم صفوان بعد إسالم امرأته بشهر أو أقل منه :تقل .يذكر ذلك
إذا مضى األكثر وهو حنو من شهر انقطعت العصمة بني الزوجني ألنا ال نعلام   :فإن قلنا .امرأته بأيام

إن الزهري محل حديث  :هم يقولون :قلت .ال :أحدا ترك أكثر مما ترك صفوان أجيوز ذلك قال
إال أن يقدم زوجها وهي يف العدة  :فقال الزهري :قلت .كرمة وقال يف احلديث غري هذاصفوان وع

فجعل العدة غاية انقطاع ما بني الزوجني إذا أسلمت املرأة فلم ال يكون هكذا إذا أسلم الزوج والزهري مل 
 يرو يف حديث مالك أمر أيب سفيان وهو أشهر من 
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ة على خالف ما قلت وقد حفظ أهل املغازي أن امرأة من األنصار كانت عند رجال  شيئا إذا دلت السن  

وحنن وأنت  .مبكة فأسلمت وهاجرت إىل املدينة فقدم زوجها وهي يف العدة فأسلم فاستقرا على النكاح
ا إذا كانا يف دار حرب فأيهما أسلم قبل اآلخر مل حيل اجلماع وكذلك لو كانا يف دار اإلسالم وإام :نقول

فقال إن مان   .مينع أحدمها من اآلخر يف الوطء بالدين ألاما لو كانا مسلمني يف دار حرب حل الوطء
القيام بقول تدين به ألزم لك فاإن   :فقلت له .أصحابك من يفرق بني املرأة والرجل وأنا أقوم حبجته

  :ز وجل قاال فأنا أقوم به فأحتج بأن اهلل ع :قال .كنت عجزت عنه فلعلك ال تقوى على غريه

وال متسكوا بعصام الكاوافر  أن     :أيعدو قول اهلل عز وجل :وال متسكوا بعصم الكوافر  فقلت له
يكون إذا أسلم وزوجته كافرة كان اإلسالم قطعا للعصمة بينهما حني يسلم ألن الناس ال خيتلفون يف أناه  

وال متساكوا بعصام     :وجال  ليس له أن يطأها يف تلك احلال إذا كانت وثنية أو يكون قول اهلل عز
فاملدة هل جياوز   :قلت .ما يعدو هذا :الكوافر  إذا جاءت عليهن مدة مل يسلمن فيها أو قبلها قال

وذلاك أن   :قلت .ال :بأن تكون هكذا أبدا إال خبرب يف كتاب اهلل عز وجل أو سنة أو إمجاع قال
مائة سنة مل يكن ههنا  :سنة وقال آخر :يوما وقال آخر :مدهتا ساعة وقال اآلخر :رجال لو قال

والرجل يسلم قبل امرأته فقلت بأيهما شائت   :قلت .نعم :داللة على احلق من ذلك إال خبرب قال



إذا أسلم قبلها  :فهم يقولون :قال .وليس قولك من حكيت قوله داخال يف واحد من هذين القولني
ساعته ال حيل له إصابتها مث أسلمت فقرت أليس قد أسلم وصار من  :قلت .وتقارب ما بني إسالمهما

فلم تقطع باإلسالم بينهما وقطعتها مبدة بعد  :قلت .بلى :قال .معه على النكاح األول يف قوهلم
أفتجاده   :قلت .كان بني إسالم أيب سفيان وهند شيء يسري :ولكنه يقول .نعم :اإلسالم قال

وما علمته  :قال .طعت عصمتها منهلو كان أكثر منه انق :قلت .ولكنه شيء يسري .ال :قال
وإسالم عكرمة بعد إساالم   .فإسالم صفوان بعد إسالم امرأته بشهر أو أقل منه :قلت .يذكر ذلك
إذا مضى األكثر وهو حنو من شهر انقطعت العصمة بني الزوجني ألنا ال نعلام   :فإن قلنا .امرأته بأيام

إن الزهري محل حديث  :هم يقولون :قلت .ال :أحدا ترك أكثر مما ترك صفوان أجيوز ذلك قال
إال أن يقدم زوجها وهي يف العدة  :فقال الزهري :قلت .صفوان وعكرمة وقال يف احلديث غري هذا

فجعل العدة غاية انقطاع ما بني الزوجني إذا أسلمت املرأة فلم ال يكون هكذا إذا أسلم الزوج والزهري مل 
 هر من يرو يف حديث مالك أمر أيب سفيان وهو أش
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  :أمر صفوان وعكرمة واخلرب فيهما واحد والقرآن فيهم واإلمجاع واحد قال اهلل تباارك وتعااىل    

فامتحنوهن اهلل أعلم بإمياان فإن عملتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلام وال هام   
  .الرجل يسلم قبل امرأتهحيلون هلن  فلم يفرق بني املرأة تسلم قبل زوجها وال 

فحرم اهلل عز وجل على الكفار نساء املؤمنني مل يبح واحدة منهن حبال ومل خيتلف أهل العلم يف  :قلت 
وحرم على رجال املؤمنني نكاح الكوافر إال حرائر الكتابيني منهم فزعم أن إحالل الكوافر الاليت  .ذلك

 :لذين مل يرخص هلم يف مسلمة مبا وصفنا من قوهلمرخص يف بعضهن للمسلمني أشد من إحالل الكفار ا

إذا أسلمت املرأة مل ينفسخ النكاح إال النقضاء العدة وزوجها كافر وإذا أسلم الزوج انفسخ نكاح املارأة  
قبل العدة ولو كان جيوز أن يفرق بينهما بغري خرب كان الذي شددوا فيه أوىل أن يرخصوا فياه والاذي   

  .وا فيه واهلل املوفقرخصوا فيه أوىل أن يشدد



  
 اخلالف فيما يؤتى بالزنا  

وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمات   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
فإن زىن بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى اهلل  :قال .عليه أمها مبا حكيت من قول اهلل عز وجل

ه امرأته وال على أبيه وال على ابنه امرأته لو زىن بواحدة منهما ألن اهلل عز وجل إاما حرم تعاىل وال حترم علي
حبرمة احلالل تعزيزا حلالله وزيادة يف نعمته مبا أباح منه بأن أثبت به احلرم اليت مل تكن قبله وأوجاب هباا   

وإن  .عليه أمها وابنتها إذا زىن الرجل بامرأة حرمت :احلقوق واحلرام خالف احلالل وقال بعض الناس
زىن بامرأة أبيه أو ابنه حرمت عليهما امرأتامها وكذلك إن قبل واحدة منهما أو ملسها بشهوة فهو مثل الزنا 

استدالال  :إن احلرام ال حيرم ما حيرم احلالل فقلت له :مل قلت :والزنا حيرم ما حيرم احلالل فقال يل
املسلمون عليه مبا هو يف معناه واملعقول واألكثر من قول أهال   بكتاب اهلل عز وجل والقياس على ما أمجع

وال   :قال اهلل تباارك وتعااىل   :قلت .فأوجدين ما وصفت :دار السنة واهلجرة وحرم اهلل قال
وأمهاات نساائكم     :وحالئل أبنائكم  وقال  :تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  وقال تعاىل

ئكم الاليت دخلتم هبن  أفلست جتد التنزيل إاما حرم من مسي بالنكاح وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسا
أفيجوز أن يكون اهلل تبارك وتعاىل امسه حرم باحلالل شايئا   :قلت .بلى :أو النكاح والدخول قال

فاأين   :فقد فرق اهلل تعاىل بينهما قال :فما فرق بينهما قلت :فأحرمه واحلرام ضد احلالل فقال يل
 عز وجل ندب إىل النكاح وأمر به وجعله سبب  وجدت اهلل :قلت
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النسب والصهر واأللفة والسكن وأثبت به احلرم واحلق لبعض على بعض باملواريث والنفقة واملهر وحاق    

ووجدت اهلل تعاىل حارم الزناا    :نعم قلت :قال .الزوج بالطاعة وإباحة ما كان حمرما قبل النكاح
أجد مجاعا ومجاعا فاأقيس أحاد    :فقال .الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال   وال تقربوا  :فقال

فقد وجدت مجاعا حالال محدت به ووجدت مجاعا حراما رمجت به صاحبه  :قلت .اجلماعني باآلخر
يف أقل من هذا كفاية وساأذكر   :وما يشبه فهل توضحه بأكثر من هذا قلت :أفرأيتك قسته به فقال

جعل اهلل تبارك وتعاىل امسه الصهر نعمة فقال  فجعله  :ما ذاك قلت :قال .هلك بعض ما حيضرين من



 .نعام  :قال .وجعلك حمرما ألم امرأتك وابنتها تسافر هبا :قلت .نعم :نسبا وصهرا  قال

 :قلات  .نعام  :قال .وجعل الزنا نقمة يف الدنيا باحلد ويف اآلخرة بالنار إن مل يعف :قلت

قياسا على احلرام الذي هو نقمة أو احلرام قياسا عليه مث ختطىء القياس وجتعل  أفتجعل احلالل الذي هو نعمة
فإن اهلل تبارك وتعاىل  :هذا أبني ما احتججت به منه قلت :الزنا لو زىن بامرأة حمرما ألمها وابنتها قال

بأن يصيبها  فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه  وجاءت السنة  :قال يف املطلقة الثالثة
الزوج الذي نكح فكانت حالال له قبل الثالث وحمرمة عليه بعد الثالث حىت تنكح مث وجدناها تنكح زوجا 

أفرأيت إن احتج هبذا عليك رجل  .ووجدنا املعىن الذي حيلها اإلصابة .وال حتل له حىت يصيبها الزوج
هو اجلماع ألين قد وجدهتا مزوجاة   :يغىب غباءك عن معىن الكتاب فقال الذي حيلها للزوج بعد التحرمي

فيطلقها الزوج أو ميوت عنها فال حتل ملن طلقها ثالثا إذا مل يصبها الزوج اآلخر وحتل إن جامعها فإاما معىن 
الزوج يف هذا اجلماع ومجاع جبماع وأنت تقول مجاع الزنا حيرم ما حيرم مجاع احلالل فإن جامعها رجال  

ومل أليس ألن اهلل أحلها بزوج والسنة دلت على إصابة الزوج  :قلت إذا خيطىء :قال .بزنا حلت له
فإن كان اهلل إاما حرم بنات   :قلت .نعم :فال حتل حىت جيتمع األمران فتكون اإلصابة من زوج قال

إذا نكحتم   :قال اهلل تعاىل :املرأة وأمها وامرأة األب بالنكاح فكيف جاز أن حترمها بالزنا وقلت له
 :قال .فإن طلقها  فملك الرجال الطالق وجعل على النساء العدد  :طلقتموهن  وقال املؤمنات مث

  .نعم

 :فقد جعلت هلا ذلك قال :قلت .ال :أفرأيت املرأة إذا أرادت تطلق زوجها أهلا ذلك قال :قلت 

زعمت أاا إذا كرهت زوجها قبلت ابنه بشهوة فحرمت على زوجها بتقبيلها ابنه فجعلات   :وأين قلت
  :فقال .ليها ما مل جيعل اهلل إليها فخالفت حكم اهلل ههنا ويف اآلي قبلهإ
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وإن رجعت وهي يف العدة فهما  :قد تزعم أنت أاا إن ارتدت عن اإلسالم حرمت على زوجها قلت  

ت فإن مضت العدة مث رجعا  :قلت .ال :على النكاح أفتزعم أنت هذا يف اليت تقبل ابن زوجها قال
إىل اإلسالم كان لزوجها أن ينكحها بعد أفتزعم يف اليت تقبل ابن زوجها أن لزوجها أن ينكحها بعد حبال 

إذا ثبتت على الردة حرمتها على املسلمني كلهم ألن اهلل حرم مثلاها   :فأنا أقول :قلت .ال :قال



أقتل املرتدة وأجعال  وأنا  :قلت .ال :عليهم أفتحرم اليت تقبل ابن زوجها على املسلمني كلهم قال
فبأي شيء شبهتها هباا   :قلت .ال :ماهلا فيئا أفتقتل أنت اليت تقبل ابن زوجها وجتعل ماهلا فيئا قال

أرأيت لو طلق امرأته ثالثا أحترم علياه   :نعم يف كل أمرها وقلت له :قلت .إاا ملفارقة هلا :قال
  .نعم :حىت تنكح زوجا غريه قال

فأمسعك قاد   :قلت .ال :ها ثالثا أحترم عليه حىت تنكح زوجا غريه قالفإن زىن هبا مث طلق :قلت 
 :ال يشاتبهان  :قاال  .حرمت بالطالق إذا طلقت زوجة حالل ما مل حترم بالزنا لو طلق مع الزنا

أفيكون شيء حيرمه احلالل ال  :قال .وتشبيهك إحدامها باألخرى الذي أنكرنا عليك .أجل :قلت
أرأيت الرجل إذا نكح امارأة   .ما وصفناه وغريه :وما هو قلت :لقا .نعم :حيرمه احلرام قفت

فإذا نكح أربعا أحيل له أن يانكح علايهن    :قلت .ال :أحيل له أن ينكح أختها أو عمتها عليها قال
أفرأيت لو زىن بإمرأة له أن ينكح أختها أو عمتها من سااعته أو زىن   :قلت .ال :قال .خامسة

وقلات   .نعم ليس مينعه احلرام مما مينعه احلالل :ينكح أربعا سواهن قالبأربع يف ساعة أيكون له أن 
والذين ال يدعون مع اهلل إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهلل إال بااحلق    :قال اهلل عز وجل :له

ياب  وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا  مث حد الزاين الث
أن القتل بغري رجام   :على لسان نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم ويف فعله أعظم حدا حده الرجم وذلك

أخف منه وهتك بالزنا حرمة الدم فجعل حقا أن يقتل بعد حترمي دمه ومل جيعل فيه شيئا من األحكام الايت  
دين اهلل بالزنا نسبا وال مرياثا  فلم يثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال أحد من أهل .أثبتها باحلالل

كان حمرما البنتها يدخل عليهاا   :وقالوا يف الرجل إذا نكح املرأة فدخل هبا .وال حرما أثبتها بالنكاح
 .وخيلو هبا ويسافر وكذلك أمها وأمهاهتا وكذلك يكون بنوه من غريها حمرما هلا يسافرون هبا وخيلاون 

وال بنوه حمرما هلا بل محدوا بالنكاح وحكماوا باه    .وال ابنتهاوليس يكون من زىن بامرأة حمرما ألمها 
 وإاما حرم اهلل أم املرأة  .وذموا على الزنا وحكموا خبالف حكم احلالل
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فأما معصية  .وامرأة األب واالبن حبرمة أثبتها اهلل عز وجل لكل على كل وإاما ثبتت احلرمة بطاعة اهلل  

 :ما يدفع ما وصفت فقلات  :يثبت هبا حرمة بل هتكت هبا حرمة الزانية والزاين فقالاهلل بالزنا فلم 



 :فكيف أمرتين أن أمجع بني الزنا واحلالل وقد فرق اهلل تعاىل مث رسوله مث املسلمون بني أحكامهما قال

بعض هذا عندنا وعندك يقوم باحلجة وإن كانت فيه حجج ساوى هاذا    :فهل فيه حجة مع هذا قلت
أرأيت املرأة ينكحها وال يراها حىت متوت أو يطلقها أحنرم عليه أمها وأمهاهتا وإن  :وما هي قلت :قال

 .نعم :ويكون بالعقدة حمرما ألمها يسافر وخيلو هبا قال :قلت .نعم :بعدن والنكاح كالم قال

عليه أمها باالكالم   أفرأيت املرأة يواعدها الرجل بالزنا تأخذ عليه اجلعل وال ينال منها شيئا أحترم :قلت
 :وال حترم إال بالزنا واللمس والقبلة بالشهوة قلت .ال :بالزنا وإال تعاد به وباليمني لتفني له به قال

أرأيت املرأة إذا نكحها رجل ومل يدخل هبا ويقع عليها وقذفها أو نفى ولدها أو حيد هلا ويالعن أو آىل منها 
فإن طلقها قبال أن   :نعم قلت :ات أترثه أو ماتت أيرثها قالأيلزمه إيالء أو ظاهر أيلزمه ظهارا أو م

قلت أفرأيت إن زىن هبا مث طلقها ثالثا أحترم عليه كما حرم اهلل  .نعم :يدخل هبا وقع عليها طالقه قال
أو آىل منها أو تظاهر أو مات أترثه أو ماتت أيرثهاا   .عز وجل املنكوحة بعد ثالث أو قذفها أيالعنها

 .نعم :ومل ألاا ليست له بزوجة وإاما أثبت اهلل عز وجل هذا بني الزوجني قال :قلت .ال :قال

ولاو   :نعم قلت له :ولو نكح امرأة حرمت عليه أمها وأمهاهتا وإن مل يدخل بالبنت قال :قلت له
قد وجدت العقدة  :نعم فقلت :قال .نكح األم فلم يدخل هبا حىت متوت أو يفارقها حلت له البنت

ولو ماتت ورثها ألاا زوجته وتثبت بينك وبينها ما يثبت بني الزوجني من  :ليها أمورا منهاتثبت لك ع
الظهار واإليالء واللعان فلما افترقتما قبل الدخول حرمت عليك أمها ومل حترم عليك بنتها فلم فرقت بينهما 

اىل الربيبة إن مل يادخل  ملا أحل اهلل تع :وحرمت مرة بالعقدة واجلماع وأخرى بالعقدة دون اجلماع قال
فلم مل جتعل األم قياسا على الربيبة وقد أحلها غري واحاد   :قلت .باألم وذكر األم مبهمة فرقت بينهما

ملا أهبم اهلل األم أهبمناها فحرمناها بغري الدخول ووضعت الشرط يف الربيبة وهو املوضع الذي وضعه  :قال
واحدة منهما زوجة حكمها حكم األزواج بأن كل واحادة   اهلل تعاىل فيه ومل يكن اجتماعهما يف أن كل

منهما حترم صاحبتها بعد الدخول يوجب علي أن أمجع بينهما يف غريه إذا مل يدل على اجتماعهما خارب  
 بل الزنا للحالل  :فاحلالل أشد مباينة للحرام أم األم لالبنة قال :قلت له .الزم
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فرقت بني األم واالبنة وقد اجتمعتا يف خصال وافترقتا يف واحدة ومجعت بني فلم  :قلت .أشد فراقا  
يوجاد   :فإن صاحبنا قال :الزنا واحلالل وهو مفارق له عندك يف أكثر أمره وعندنا يف كل أمره فقال

ولكن يف غريه مان   .ال :يف مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء قال :كم احلرام حيرم احلالل قلت له
أفتجيز لغريك أن جيعل الصالة قياسا علاى   :قلت له .ة واملأكول واملشروب والنساء قياس عليهالصال

  .أما يف كل شيء فال :قال .النساء واملأكول واملشروب

فأناا أقايس    :فإن قال قائل :قلت .الفرق ال يصلح إال خبرب أو قياس على خرب الزم :فقلت له 
 .شروب حيث تفرق وأفرق بينهما حيث تقيس فما احلجة علياه الصالة بالنساء والنساء باملأكول وامل

وصااحبك قاد    :قلت له .أجل :قال .وال لك :ليس له أن يفرق إال خبرب الزم قلت :قال
وأين أخطأ قلت صاف   :قال .أخطأ القياس أن قاس شريعة بغريها وأخطأ لو جاز له يف ذلك القياس

م فإذا تكلم فيها فسدت صالته فقد أفسد احلاالل  الصالة حالل والكالم فيها حرا :قال :قياسه قال
مل زعمت أن الصالة فاسدة لو تكلم فيها الصالة ال تكون فاسدة ولكن الفاساد   :فقلت له .باحلرام

ال جتزىء عنك الصالة ما مل تأت هبا كما أمرت فلو زعمت أاا فاسدة كانت  :فعله ال هي ولكين قلت
  .وكيف :الق .على غري معىن ما أفسدت به النكاح

أنا أقول له عد لصالتك اآلن فائت هبا كما أمرت وال أزعم أن حراما عليه أن يعود هلاا وال أن   :قلت 
كالمه فيها مينعه من العودة إليها وال تفسد عليه صالته قبلها وال بعدها وال يفسدها إفساده إياها على غريه 

ذا قبل امرأة حرمت عليه أمها وابنتاها  وأنت تزعم أنه إ :قلت .وأنا أقول ذلك :قال .وال نفسه
 :وحترم على أبيه وابناه قاال   :قلت .نعم :وحتل له هي قال :قلت .أجل :قال .أبدا

أما األن فاال   :أفترامها يشتبهان قال :قلت .ال :قال .وهكذا قلت يف الصالة :قلت .نعم
 :فقلت لاه  .ملاء واخلمراملاء حالل واخلمر حرام فإذا صب املاء يف اخلمر حرم ا :وقد قال صاحبنا

أفتجاد   :قلت .بلى :أرأيت إذا صببت املاء يف اخلمر أما يكون املاء احلالل مستهلكا يف احلرام قال
أجتد املرأة حمرمة على كل أحاد   :وتريد ماذا قلت :املرأة اليت قبلها للشهوة وابنتها كاخلمر واملاء قال

و جتد املرأة وابنتها ختتلطان اخاتالط املااء   أ :ال قلت :قال .كما جتد اخلمر حمرمة على كل أحد
 :قلت .ال :قال .واخلمر حىت ال تعرف واحدة منهما من صاحبتها كما ال يعرف اخلمر من املاء

أفتجد قليل الزنا والقبلاة   :قلت .ال :أفتجد القليل من اخلمر إذا صب يف كثري املاء جنس املاء قال
 ال و .ال :للشهوة ال حترم وحيرم كثريها قال
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فكيف قاسه باملرأة ولو قاسه كان ينبغي أن حيرم املرأة اليت قبلها  :قلت .يشبه أمر النساء اخلمر واملاء  

فكيف قبلت  :قلت .ما يفعل ذلك وما هذا بقياس :قال .وزىن هبا وابنتها كما حرم اخلمر واملاء
ته ولو كلم صاحبنا هبذا لظننت أنه ال يقيم علاى  ما وجدنا أحدا قط بني هذا لنا كما بين :هذا منه قال

أفيجوز ألحد أن يقول يف رجل يعصي اهلل يف امارأة   :قلت .ولكنه عقل وضعف من كلمه .قوله
فيزين هبا فال حيرم الزنا عليه أن ينكحها وهي اليت عصى اهلل فيها إذا أتاها بالوجه الذي أحله له وحترم عليه 

 .فالشعيب قال قولنا :ابنتها فهل رأيت قط عورة أبني من عورة هذا القول قالابنتها وهو مل يعص اهلل يف 

فلو مل يكن يف قولنا كتاب وال سنة وال ما أوجدناك من القياس واملعقول أكان قول الشعيب عندك  :قلت
نقل وروى عن ابان   :ال وقد روي عن عمران بن احلصني قلت من وجه ال يثبت قال :قال .حجة

احلق عندك والعدل يف قولكم  :وقال .فرجع عن قوهلم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عباس قولنا
ومل يصنع أصحابنا شيئا واحلجة علينا مبا وصفت وأقام أكثرهم على خالف قولنا واحلجة عليهم مبا وصفت 

ي إذا حرم الشيء بوجه استدللنا على أنه ال حيرم بالذ :قلت .فامجع يف هذا قوال :فقال يل :قال
خيالفه كما إذا أحل شيء بوجه مل حيل بالذي خيالفه واحلالل ضد احلرام والنكاح حالل والزنا ضد النكاح 

فإنا روينا عن  :فقال يل منهم قائل .أال ترى أنه حيل لك الفرج بالنكاح وال حيل لك بالزنا الذي خيالفه
وال يادفع   :قلت له :ابنتها قالوهب بن منبه قال مكتوب يف التوراة ملعون من نظر إىل فرج امرأة و

قال  .هذا وأصغر ذنبا من الزاين باملرأة وابنتها واملرأة بال ابنة ملعون قد لعنت الواصلة واملوصولة واملختفي
املختفي النباش واملختفية فالزنا أعظم من هذا كله ولعله أن يكون ملعونا بالزنا بأحادمها وإن مل   :الربيع

ولو كنت إاما حرمته من أجل أناه   .ها ألن اهلل تبارك وتعاىل قد أوعد على الزناينظر إىل فرج أم وال ابنت
ملعون من نظر إىل فرج امرأة وابنتها مل جيز أن حترم على الرجل امرأته إن زىن هبا أبوه فإنه مل ينظر مع فرج 

الربا ومؤكلاه  ملعون لزمك مكان هذا يف آكل  :امرأته إىل فرج أمها وال ابنتها ولو كنت حرمته لقوله
وأنت ال متنع من أرىب إذا اشترى بأجل أن حيل له غري السلعة اليت أرىب فيها وال إذا اختفى قربا من القباور  

فكيف مل تقل ال مينع  :قلت .أجل :قال .أن حيل له أن حيفر غريه وحيفر هو إذا ذهب امليت بالبلى
  .احلرام احلالل كما قلت يف الذي أرىب واختفى



  
 ID ' '     ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثباوت

 التاء مع 
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 ما جاء يف نكاح إماء املسلمني وحرائر أهل الكتاب وإمائهم  

إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن   :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل :أخربنا الربيع قال 
اهلل أعلم بإمياان فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن  وقال 

 .وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجباتكم     :تبارك وتعاىل

 :قاال  .جااهلم فنهى اهلل عز وجل يف هاتني اآليتني عن نكاح نساء املشركني كما اى عن إنكاح ر

أن يكون أريد هبما مشركو أهل األوثان خاصة فيكون احلكام فيهماا    :وهاتان اآليتان حتتمالن معنيني
أن ال ينكح مسلم منهم امرأة كماا ال يانكح    :حباله مل ينسخ وال شيء منه ألن احلكم يف أهل األوثان

وحتتمالن أن  :قال .أعلم به وقد قيل هذا فيها وفيما هو مثله عندنا واهلل :قال .رجل منهم مسلمة
تكونا يف مجيع املشركني وتكون الرخصة نزلت بعدها يف حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت يف ذبائح 

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا   :قال اهلل تبارك وتعاىل .أهل الكتاب من بني املشركني خاصة
يستطع منكم طاوال أن يانكح احملصانات     ومن مل  :وقال اهلل تبارك وتعاىل .الكتاب حل لكم  
 :قال الشافعي رمحه اهلل .ذلك ملن خشي العنت منكم وأن تصربوا خري لكم    :املؤمنات  إىل قوله

ال حتل مشركة من غري أهل الكتاب بنكاح وال حيل أن ينكح من أهل الكتاب إال حرة  :فبهذا كله نقول
فيكون ناكحها ال جيد طاوال   .لمة حىت جيتمع الشرطان معاوال من اإلماء إال مسلمة وال حتل األمة املس

وأحب إيل لو ترك نكاح الكتابياة   .حلرة ويكون خياف العنت إن مل ينكحها وهذا أشبه بظاهر الكتاب
وإن نكحها فال بأس وهي كاحلرة املسلمة يف القسم هلا والنفقة والطالق واإليالء والظهار والعادة وكال   

 .راثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطالق وجتتنب يف عدهتا ما جتتنب املعتادة غري أاما ال يتو .أمر



فأما األمة املسلمة فإن نكحها وهو جيد طوال  .وكذلك الصبية وجيربها على الغسل من اجلنابة والتنظيف
يحة حلرة فسخ النكاح ولكنه إن مل جيد طوال مث نكحها مث أيسر مل يفسخ النكاح ألن العقدة انعقدت صح

 .تثبت عقدة احلرة وعقدة األمة مفسوخة :ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل .فال يفسدها ما بعدها

  .هي مفسوخة معا :وقد قيل

ال يصلح نكاح اإلماء اليوم ألنه جياد   :أخربنا ابن عيينة عن عمرو عن أيب الشعثاء قال :قال الشافعي 
ال حيل نكاح إمااء أهال الكتااب     :قلت مل :فقال بعض الناس :قال الشافعي .طوال إىل حرة

 قال اهلل تبارك  :وأين ما استدللت به منه فقلت :قال .استدالال بكتاب اهلل عز وجل :فقلت
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  :وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم  وقال  :وتعاىل  

تم ال حيل ملن لزمه اسم كفر نكاح مسلمة حرة وال أمة حباال  حنن وأن :فقلنا .إذا جاءكم املؤمنات  
أبدا وال خيتلف يف هذا أهل الكتاب وغريهم من املشركني ألن اآليتني عامتان واسم املشارك الزم ألهال   

واحملصنات من الذين أوتوا الكتااب  فلام     :الكتاب وغريهم من املشركني ووجدنا اهلل عز وجل قال
احلرائر من أهل الكتاب خاصة إذا خصص وتكون اإلماء منهن من مجلة املشركات  خنتلف حنن وأنتم أان

قد حيل اهلل الشيء ويسكت عن غريه غري حمرم ملا سكت عنه وإذا أحل  :إنا نقول :فقال .احملرمات
 .حرائرهم دل ذلك على إحالل إمائهم ودل ذلك على أنه عىن باآليتني املشركني غريهم من أهل األوثان

وجدت يف أهل الكتااب حكماا    :أرأيت إن عارضك معارض مبثل حجتك اليت قلت فقال :فقلت
خمالفا حكم أهل األوثان فوجدت اهلل عز وجل أباح نكاح حرائر أهل الكتاب وإاما تقاس إماؤهم حبرائرهم 

 .فكذلك أنا أقيس رجاهلم بنسائهم فأجعل لرجاهلم أن ينكحوا املسلمات إذا كانوا خارجني من اآليتني

 .ليس ذلك له واإلرخاص يف حرائر نسائهم ليس اإلرخاص يف أن ينكح رجااهلم املسالمات   :قال

وال يكون عليه قياسا وإاما قصد بالتحليل  :قال .فإن قال لك ولكنه يف مثل معناه قياسا عليه :قلت
هم وإاما فهذه احلجة عليك ألن إماءهم غري حرائرهم كما رجاهلم غري نسائ :قلت .عني من مجلة حمرمة

قد اجتمع الناس على أن ال حيل لرجال مناهم أن يانكح     :قال .حرائرهم مستثنون من مجلة حمرمة
فإمجاعهم على ذلك حجة عليك ألام إاما حرموا ذلك بكتاب اهلل عز وجل فرخصوا  :قلت .مسلمة



ا فاحلجاة  فإذا اختلفو :قلت .قد اختلفوا يف اإلماء من أهل الكتاب :قال .يف احلرائر بكتاب اهلل
عندنا وعندك ملن وافق قوله معىن كتاب اهلل عز وجل ومن حرمهن فقد وافق معىن كتاب اهلل ألان من مجلة 

  .املشركات وبرئوا من أن يكونوا من احلرائر املخصوصات بالتحليل

 ال حيل نكاح أمة مسلمة إال بأن ال جيد ناكحها طوال حلرة وال حتل وإن مل جيد طاوال  :وقلنا :قال 
حيل نكاح  :وخالفنا فقال .حلرة حىت خياف العنت فيجتمع فيه املعنيان اللذان هلما أبيح له نكاح األمة

 .كتاب اهلل احلجاة فياه   :ما احلجة فيه فقلت :فقال لنا .األمة بكل حال كما حيل نكاح احلرة

قاد حارم اهلل    :لهوالدليل على أن ال حيل نكاح إماء أهل الكتاب مع ما وصفنا من الداللة عليه فقلت 
حرمت عليكم امليتة والدم  واستثىن إحالله للمضطر أفيجوز ألحد أن يقول ملا حلت امليتة   :امليتة فقال

  .ال :حبال لواحد موصوف وهو املضطر حلت ملن ليس يف صفته قال
  
   
 

 1811 :صفحة 
 
قوم الصعيد مقام املااء ملان   وقد أمر اهلل تبارك وتعاىل بالطهور وأرخص يف السفر واملرض أن ي :قلت  

أجيز له  :يعوزه املاء يف السفر وللمريض مثل احملذور يف السفر واحلضر بغري إعواز أفيجوز ألحد أن يقول
ال جيوز أبدا إال ملعوز مسافر وإذا أحل شايء   :التيمم يف السفر على غري إعواز كما جيوز للمريض قال

  .عاىل به واحدا كان أو اثننيبشرط مل حيلل إال بالشرط الذي أحله اهلل ت

فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني  مل   :مث قال .وكذلك حني أوجب عتق رقبة يف الظهار :قلت 
فإن كانت لك هبذا حجة  :قد أصبت :فقلت له :نعم :يكن له أن يصوم وهو جيد عتق رقبة قال

ب وإاما أذن اهلل تعاىل يف حرائرهم على أحد لو خالفك فكذلك هي عليك يف إحاللك نكاح إماء أهل الكتا
ونكاح إماء املؤمنني بكل حال وإاما أذن اهلل فيهن ملن مل جيد طوال وملن خياف العنت وما يلزمه يف هذا أكثر 

جيوز نكاح اإلماء  :فمن أصحابك من قال :قال :مما وصفنا وفيما وصفت كفاية إن شاء اهلل تعاىل
من أجاز نكاح إماء املؤمنني بغري ضرورة احلجة عليك والقرآن فاحلجة على  :املسلمات بكل حال قلت

يدل على أن ال جيوز نكاحهن إال مبعىن الضرورة إال أن ال جيد الناكح طوال حلرة وخياف العنت فمن وافق 
  .قوله كتاب اهلل عز وجل كان معه احلق



  
 ID ' '    بعض الرواة الذين ال سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من

 يتقنون لفظ 
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 ال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها ف  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (ممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبه  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :ثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة و  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
   
 

 1812 :صفحة 



 
   

 باب التعريض يف خطبة النكاح  

ح عليكم فيماا  وال جنا  :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :قال :أخربنا الربيع 
أخربنا مالك عن عبد الرمحن بن  :قال الشافعي . عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم 
وال جناح عليكم فيما عرضتم به مان خطباة     :القاسم عن أبيه أنه كان يقول يف قول اهلل عز وجل

مية وإين فيك لراغب فاإن  إنك علي لكر :النساء  أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا من وفاة زوجها
كتاب اهلل يدل على أن التعاريض يف   :قال الشافعي .اهلل لسائق إليك خريا ورزقا وحنو هذا من القول

 .العدة جائز ملا وقع عليه اسم التعريض إال ما اى اهلل عز وجل عنه من السر وقد ذكر القاسم بعضاه 

ا يعرض به الرجل للمرأة مما يدهلا على أنه أراد والتعريض كثري واسع جائز كله وهو خالف التصريح وهو م
أنه تصريح والتصاريح   :والسر الذي اى اهلل عنه واهلل أعلم جيمع بني أمرين .به خطبتها بغري تصريح

ما دل على أن السر اجلمااع   :فإن قال قائل .خالف التعريض وتصريح جبماع وهذا كأقبح التصريح
التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعالنية فإذا كان هذا  فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح :قيل

 :وقال امرؤ القيس .فال جيوز أن يتوهم أن السر سر التعريض وال بد من معىن غريه وذلك املعىن اجلماع

 أال زعامات باسابااسة الاقاااوم أناااناااي  

 كابارت وأن ال حياسان الاسار أماثاالاي     

 باى عالاى الامارء عارساه كذبت لقد أص  

 وأماناع عارساي أن يزن باهاا الاخاالاي     

 كانت إذا هاجار الاخالايل فاراشاهاا   :وقال جرير يرثي امرأته 

 خازن الاحاديث وعافات األساارارا     

ا فال فإذا علم أن حديثها خمزون فخزن احلديث أن ال يباح به سرا وال عالنية فإذا وصفه :قال الشافعي 
  .اجلماع :معىن للعفاف غري اإلسرار واإلسرار

  
 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  



  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
   
 

 1813 :صفحة 
 
   

 ما جاء يف الصداق  

فانكحوهن   :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة  وقال عز وجل  :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي 
أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما استمتعتم به منهن   :بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن  وقال

اساتبدال   وإن أردمت  :وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن  وقال  :فآتوهن أجورهن  وقال
الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض ومبا أنفقوا   :زوج مكان زوج وآتيتم  وقال

وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله  فأمر اهلل األزواج أن   :من أمواهلم  وقال
جر واملهر وهي كلمة عربية تسامى  يؤتوا النساء أجورهن وصدقاهتن واألجر هو الصداق والصداق هو األ

بعدة أمساء فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بالصداق من فرضه دون من مل يفرضه دخل أو مل يدخل ألنه حق 
 .أن يطلق قبل الدخول :ألزمه نفسه وال يكون له حبس لشيء منه إال باملعىن الذي جعله اهلل له وهو

سوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن وإن طلقتموهن من قبل أن مت  :قال اهلل عز وجل
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  وحيتمل أن يكون جيب بالعقدة وإن مل يسم مهارا ومل يادخل   

فلما احتمل  .وحيتمل أن يكون املهر ال يلزم إال بأن يلزمه املرء نفسه أو يدخل باملرأة وإن مل يسم هلا مهرا
أوالها أن يقال به ما كانت عليه الداللة من كتاب اهلل أو سنة أو إمجاع فاستدللنا بقول املعاين الثالث كان 

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن  علاى    :اهلل عز وجل



وإذا  وذلك أن الطالق ال يقع إال على من تصح عقدة نكاحه .أن عقدة النكاح تصح بغري فريضة صداق
جاز أن يعقد النكاح بغري مهر فيثبت هبذا دليل على أن اخلالف بني النكاح والبيوع البيوع ال تنعقاد إال  
بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغري مهر وإذا جاز أن ينعقد بغري مهر فيثبت استداللنا على أن العقادة تصاح   

فلو عقد النكاح مبهر جمهول أو حرام  وإذا كان هكذا .بالكالم وأن الصداق ال يفسد عقدة النكاح أبدا
ثبتت العقدة بالكالم وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت على أنه ال صداق على من طلق إذا مل يسم مهارا  

وامرأة مؤمنة   :ومل يدخل وذلك أنه جيب بالعقدة واملسيس وإن مل يسم مهرا باآلية وبقول اهلل عز وجل
 أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني  يريد واهلل تعااىل أعلام   إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب

بالنكاح واملسيس بغري مهر على أنه ليس ألحد غري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ينكح فيمس إال لزمه 
  :ودل قول اهلل تبارك وتعاىل .مهر مع داللة اآلي قبله

   
 

 1814 :صفحة 
 
أن ال وقت يف الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطار وهاو كاثري    وآتيتم إحداهن قنطارا  على   

أقل ما جيوز يف املهر أقل ما يتماول   :وتركه حدا للقليل ودلت عليه السنة والقياس على اإلمجاع فنقول
وما دل على  :فإن قال قائل .الناس مما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم

وما العالئق ياا رساول اهلل    :أدوا العالئق  قيل  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :لذلك قي
ما تراضى عليه األهلون  وال يقع اسم علق إال على ما يتمول وإن قل وال يقع اسم مال إال على   :قال

  .ما له قيمة يباع هبا وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها

قاال   .الناس من أمواهلم مثل الفلس وما أشبه ذلاك الاذي يطرحوناه    وما ال يطرحه :وإن قلت 
وأستحب أن ال يزيد يف املهر على ما أصدق رسول اهلل صلى  .والقصد يف املهر أحب إلينا :الشافعي

اهلل عليه وسلم نساءه وبناته وذلك مخسمائة درهم طلب الربكة يف كل أمر فعله رسول اهلل صلى اهلل علياه  
قال أخربنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عان   :قال أخربنا الشافعي :الربيع أخربنا .وسلم

كم كان صداق النيب صالى اهلل   :سألت عائشة رضي اهلل عنها :حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة قال
ال  :أتدري ما النش قلات  :كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونش قالت :عليه وسلم قالت

ف أوقية فذلك مخسمائة درهم فذاك صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألزواجه أخربناا  نص :قالت



أخربنا مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهلل صلى اهلل  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال
 :فقالإين وهبت نفسي لك فقامت قياما طويال فقام رجل من األنصار  :عليه وسلم جاءته امرأة فقالت

هل عندك شيء   :يا رسول اهلل زوجنيها إن مل يكن لك هبا حاجة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إن أعطيتاها إيااه     :ما عندي إال إزاري هذا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :تصدقها إياه  فقال

  : عليه وسالم ما أجد شيئا فقال النيب صلى اهلل :فالتمس شيئا  قال  :جلست ال إزار لك  قال

فاخلامت من احلديد ال يسوي درمها وال قريبا منه ولكن له  :قال الشافعي .التمس ولو خامتا من حديد  
أخربنا سفيان عن محيد عن  :قال الشافعي .مثن قدر ما يتبايع به الناس على ما وصفنا يف الذي قبل هذا

  .أنس أن عبد الرمحن بن عوف تزوج على وزن نواة
  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
   
 

 1815 :صفحة 
 
   

 باب اخلالف يف الصداق  

وملا ذكر اهلل عز وجل الصداق غري موقت واختلف الصاداق يف زمان    :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فارتفع واخنفض وأجاز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه ما وصفنا مان  

هلا  :يبتما تراضى به األهلون  ورأينا املسلمني قالوا يف اليت ال يفرض هلا إذا أص  :خامت احلديد وقال
مهر مثلها استدللنا على أن الصداق مثن من األمثان والثمن ما تراضى به من جيب له ومن جيب عليه من ماله 

وخالفنا  .من قل أو كثر فعلمنا أن كل ما كانت له قيمة قلت أو كثرت فتراضى به الزوجان كان صداقا
ألنا عن حجتنا مبا قلنا فذكرنا له ما ال يكون الصداق أقل من عشرة دراهم وس :بعض الناس يف هذا فقال



روينا عن بعض أصحاب النيب صالى اهلل   :بأي شيء خالفتنا قال :قلنا من هذا القول فيما كتبنا وقلنا
قد حدثناك عن  :قلت .ال يكون الصداق أقل من عشرة دراهم وذلك ما تقطع فيه اليد :عليه وسلم

س يف أحد مع رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم حجاة    رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثا ثابتا ولي
وحديثك عمن حدثت عنه لو كان ثابتا مل يكن فيه حجة مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكيف وليس 

أرأيت رجال لو اشترى جارية بدرهم أحيل له فرجها  :فيقبح أن نبيح فرجا بشيء تافه قلنا :بثابت قال
ج بشيء تافه وزدت مع الفرج رقبة وكذلك تبيح عشر جاوار  فقد أحللت الفر :قلت .نعم :قال

أرأيت شريفا ينكح امرأة دنية سيئة احلال بدرهم أدرهم أكثر هلاا علاى    :وقلت له .بدرهم يف البيع
بل عشرة  :قال .قدرها وقدره أو عشرة دراهم المرأة شريفة مجيلة فاضلة من رجل دينء صغري القدر

  .هلذه لقدرها أقل

وأنت لو فرضت هلا مهرا فرضته األقل ولو فرضت ألخارى مل   .جتيز هلا التافه يف قدرهافلم  :قلت 
  .رضيت به :جتاوز هبا عشرة دراهم ألن ذلك كثري هلا وال جياوز به مهر مثلها قال

أليس ألاا رضيت  :قلت .نعم :فلو كان أقل من مهر مثلها مائة مرة أجزته هلا وعليها قال :قلت 
 .قد رضيت الدنيئة بدرهم وهو هلا بقدرها أكثر فزدهتا عليه تسعة دراهام  :لتق .بلى :به قال

لو أن امرأة كان مهر مثلها ألفا فرضيت مبائة أحلقتها مبهر مثلها ولو أن  :أرأيت لو قال لك قائل :قلت
ف امرأة كان مهر مثلها ألفا فأصدقها رجل عشرة آالف رددهتا إىل ألف حىت يكون الصداق موقتا على أل

وجتعله ههنا كالبيوع جتيز فيه التغابن ألن الناكح رضاي   :قلت .ليس ذلك له :قدر مهر مثلها قال
 بالزيادة واملنكوحة رضيت بالنقصان وأجزت على 
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فكذلك لو نكحت بغري مهر فأصاهبا جعلت هلا مهار مثلاها    :قلت .نعم :كل ما رضي به قال  

فأمسعك تشبه املهر بالبيع يف كل شيء بلغ عشرة دراهم وجتيز  :قلت .نعم :عشرة كان أو ألفا قال
إذا مل يكن بصداق وتفرق بينه وبني البيوع يف أقل من عشرة  .فيه ما تراضيا عليه مث ترده إىل مهر مثلها

إذا رضيت بأقل من عشرة دراهم وعدهتا حىت أبلغ هبا عشرة والبيع عندك إذا رضي فياه   :دراهم فتقول
ال أراك قمت من الصداق على شيء يعتدل فيه  :أرأيت لو قال لك قائل :ن درهم أجزته قلتبأقل م



وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتياتم    :قولك فأرجع بك يف الصداق إال أن اهلل عز وجل قال
ال  إحداهن قنطارا  وذكر الصداق يف غري موضع من القرآن سواه فلم حيد فيه حدا فتجعل الصداق قنطارا

ليس ذلك له ألن اهلل عز وجل مل يفرضه على الناس وأن النيب صلى اهلل  :قال .أنقص منه وال أزيد عليه
قد أوجدناك رسول اهلل صلى اهلل  :فقلنا .عليه وسلم أصدق أقل منه وأصدق يف زمانه وأجاز أقل منه

ما تقطع فيه اليد وما  :وقلت .عليه وسلم أجاز يف الصداق أقل من عشرة دراهم فتركته وقلت خبالفه
أحد الصداق وال أجيز أن يكون أقل من مهر النيب صالى اهلل   :أرأيت لو قال قائل :لليد واملهر وقلت

هو مثن للمرأة ال يكون أقل من مخسمائة درهم أو قاال يف البكار    :عليه وسلم مخسمائة درهم أو قال
يه الزكاة وهو مائتا درهم أو عشرون دينارا ال يكون أقل مما جتب ف :أو قال .كاجلناية ففيه أرش جائفة

أجل وال مما تقطع فيه اليد بل بعض هاذا   :قلت .ليس املهر من هذا بسبيل :قال .ما حلجة عليه
  .أوىل أن يقاس عليه مما تقطع فيه اليد إن كان هذا منه بعيدا

  
 ID ' '   ثبت من كالم جواز الوجهني قد  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم

 سيبويه كما 
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 د األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تري :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 رادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إ  



  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
   
 

 1817 :صفحة 
 
   

 باب ما جاء يف النكاح على اإلجارة  

مثن من األمثان فكل ما يصلح أن يكون مثناا صالح أن يكاون    الصداق  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وذلك مثل أن تنكح املرأة الرجل على أن خييط هلا الثوب ويبين هلا البيت ويذهب هبا البلد ويعمل  .صداقا

إذا كان املهر مثنا كان يف معىن هذا وقد أجازه اهلل  :ما دل على هذا قيل :فإن قال قائل .هلا العمل
فإن أرضعن لكام فاآتوهن     :وقال اهلل عز وجل .جارة يف كتابه وأجازه املسلمونعز وجل يف اإل

وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف  وذكر قصة شعيب وموساى    :أجورهن  وقال عز وجل
 :صلى اهلل عليهما وسلم يف النكاح فقال  قالت يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني قال

فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب   :ن أنكحك إحدى ابنيت هاتني  وقالإين أريد أ
فمن  .وال أحفظ من أحد خالفا يف أن ما جازت عليه اإلجارة جاز أن يكون مهرا :الطور نارا  قال

نكح بأن يعمل عمال فعمله كله مث طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمة العمل ومن مل يعمله مث طلق قبال  
دخول عمل نصفه فإن فات املعمول بأن يكون ثوبا فهلك كان للمرأة مثل نصف أجر خياطة الثوب أو ال

  .يكون هلا نصف مهر مثلها :رجع الشافعي رمحه اهلل فقال :عمله ما كان قال الربيع

  .جيوز هذا يف كل شيء غري تعليم اخلري فإنه ال أجر على تعليم اخلري :غري أن بعض الناس قال 

نكح رجل امرأة على أن يعلمها خريا كان هلا مهر مثلها ألنه ال يصلح أن يستأجر رجل رجال علاى   ولو 
أن يعلمه خريا قرآنا وال غريه ولو صلح هذا كان تعليم اخلري كخياطة الثوب جيوز النكاح علياه ويكاون   

عليم ذلك اخلاري وإن  القول فيه كالقول يف خياطة الثوب إذا علمها اخلري وطلقها رجع عليها بنصف أجر ت
وهذا  .طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه بنصف أجر تعليم ذلك اخلري ألنه ليس له أن خيلو هبا ويعلمها

هلاا   :قول صحيح على السنة والقياس معا لو تابعنا يف جتويز األجر على تعليم اخلري رجع الشافعي فقال



على أن خييط هلا ثوبا بعينه أو يعطيها شيئا بعينه إذا تزوجها  :للشافعي قول آخر :مهر مثلها قال الربيع
فطلقها قبل أن يدخل هبا فهلك الثوب قبل أن خييطه أو هلك الشيء الذي بعينه رجعت عليه بنصف صداق 

واحتج بأن من اشترى شيئا بدينار فهلك الشيء قبل أن يقبضه رجع بديناره فأخذه فهذه املرأة إاما  .مثلها
عها فلما هلك الثوب قبل أن تقبضه فلم يقدر على خياطته رجعت عليه مبا ملكت ملكت خياطة الثوب ببض

 به اخلياطة وهو بضعها وهو الثمن الذي 
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  .وهذا أصح القولني وهو آخر قويل الشافعي رمحه اهلل تعاىل :قال الربيع .اشترت به اخلياطة  
  
 باب النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهم أن رسول  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
أخربناا   :ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه  أخربنا الربياع قاال    :اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ريرة أن الانيب  أخربنا مالك عن أيب الزناد وحممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب ه :الشافعي قال
وهذان احلاديثان   :قال الشافعي .ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه    :صلى اهلل عليه وسلم قال

حيتمالن أن يكون الرجل منهما إذا خطب غريه امرأة أن ال خيطبها حىت تأذن أو يترك رضيت املرأة اخلاطب 
لك أنه إذا كان اخلاطب اآلخار  وحيتمل أن يكون النهي عنه إاما هو عند رضا املخطوبة وذ .أو سخطته

أرجح عندها من اخلاطب األول الذي رضيته تركت ما رضيت به األول فكان هذا فسادا عليه ويف الفساد 
فلما احتمل املعنيني وغريمها كان أوالمها أن يقال به ماا وجادنا    .ما يشبه اإلضرار به واهلل تعاىل أعلم

على أن النهي أن خيطب الرجل على  : صلى اهلل عليه وسلمالداللة توافقه فوجدنا الداللة عن رسول اهلل
ورضاها إن كانت ثيبا أن تأذن بالنكاح بنعم وإن كانات   :قال .خطبة أخيه إذا كانت املرأة راضية
أنت تقول احلديث على عموماه وظهاوره وإن    :وقال يل قائل .بكرا أن تسكت فيكون ذلك إذاا

فكذلك  :تأيت داللة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر قلتاحتمل معىن غري العام والظاهر حىت 
فما منعك أن تقول يف هذا احلديث  ال خيطب الرجل على خطبة أخيه  وإن مل تظهر املرأة  :قال .أقول

رضى أنه ال خيطب حىت يترك اخلطبة فكيف صرت فيه إىل ما ال حيتمله احلديث باطنا خاصا دون ظاهر عام 



أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان  :قلت .قال وما الداللة .بالداللة :قلت
إذا   :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاال هلاا  

أما معاوية فصاعلوك    :فلما حللت أخربته أن معاوية وأبا جهم خطباين فقال :حللت فآذنيين  قالت
ال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة  فكرهته فقال  انكحي أسامة  فنكحتاه  ال م

قد أخربته فاطماة أن   :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فجعل اهلل هلا فيه خريا واغتبطت به
ل ما خيطب اثناان  رجلني خطباها وال أحسبهما خيطبااا إال وقد تقدمت خطبة أحدمها خطبة اآلخر ألنه ق

 قال هلا ما كان ينبغي لك أن خيطبك واحد حىت يدع  .معا يف وقت فلم تعلمه
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اآلخر خطبتك وال قال ذلك هلما وخطبها هو صلى اهلل عليه وسلم على غريمها ومل يكن يف حديثها أاا   

اضية هبما وال بواحد منهما ومنتظرة رضيت واحدا منهما وال سخطته وحديثها يدل على أاا مرتادة وال ر
غريمها أو مميلة بينهما فلما خطبها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أسامة ونكحته دل على ما وصفت 

أرأيت إن قلت هذا خماالف   :وقال :قال الشافعي .من أن اخلطبة واسعة للخاطبني ما مل ترض املرأة
أو يكون ناسخا أبدا إال ماا خيالفاه    :ناسخ له فقلت لهحديث  ال خيطب املرء على خطبة أخيه  وهو 

أفيمكن استعمال احلديثني معا على ما  :قلت .ال :اخلالف الذي ال ميكن استعمال احلديثني معا قال
وصفت من أن احلال اليت خيطب املرء على خطبة أخيه بعد الرضى مكروهة وقبل الرضى غاري مكروهاة   

فكيف جيوز أن يطرح حاديث وقاد    :قلت له .نعم :بعده قالالختالف حال املرأة قبل الرضى و
حديث فاطمة الناسخ وال بأس أن خيطب  :ميكن أن ال خيالفه وال يدرى أيهما الناسخ أرأيت إن قال قائل

إذا  :أنت وحنن نقول :الرجل املرأة بكل حال ما حجتك عليه إال مثل حجتك على من خالفك فقال
اى رسول اهلل صلى اهلل  :قلت له .يطرح أحدمها باآلخر فأبن يل ذلك احتمل احلديثان أن يستعمال مل

 .عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده وأرخص يف أن يسلف يف الكيل املعلوم إىل أجل معلوم

النهي عن بيع ما ليس عندك بعينه غري مضمون علياك فأماا    :فقلت .وهذا بيع ما ليس عند البائع
 .هذه حجة علياك  :قلت .هكذا نقول :قال .صفة فاستعملنا احلديثني معااملضمون فهو بيع 

فهذا خاالف   :قلت .ال خيطب رضيت أو مل ترض حىت يترك اخلاطب :فإن صاحبنا قال :قال



 .احلديث ضرر على املرأة يف أن يكف عن خطبتها حىت يتركها من لعله يضارها وال يترك خطبتها أبدا

ال خيطبها إذا ركنت وجااءت   :نا وأنا أرجع إليه ولكن قد قال غريكهذا أحسن مما قال أصحاب :قال
الداللة على الرضى بأن تشترط لنفسها فكيف زعمت بأن اخلاطب ال يدع اخلطبة يف هذه احلال وال يدعها 

ملا وجدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يارد   :حىت تنطق الثيب بالرضى وتسكت البكر فقلت له
معاوية فاطمة وخيطبها على أسامة على خطبتهما مل يكن للحديث خمرج إال ما وصافت  خطبة أيب جهم و

من أاا مل تذكر رضى ومل يكن بني النطق بالرضى والسكوت عنه عند اخلطبة منزلة مباينة حلاهلا األوىل عند 
راط أو جيوز للويل أن يزوجها عند الركون واالشات  .الركون واالشتراط قلت له :فإن قلت .اخلطبة

 ال حىت تنطق بالرضى إن كانت ثيبا وتسكت إن كانت  :قال
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أرى حاهلا عند الركون وعند غري الركون بعد اخلطبة سواء ال يزوجها الويل يف واحدة  :بكرا فقلت له  

أرأيات إذا خطباها فشاتمته     :ولكنها راكنة خمالفة حاهلا غري راكنة قلت :أجل :قال .منهما
ال وال نعم أحاهلاا األخارى    :ست لذلك بأهل وحلفت ال تنكحه مث عاود اخلطبة فلم تقلل :وقالت

 :قال .أفتحرم خطبتها على املعىن الذي ذكرت الختالف حاهلا :نعم قلت :خمالفة حلاهلا األوىل قال

يت تكاف  ال ألن احلكم ال يتغري يف جواز تزوجيها إاما تستبني يف قولك إذا كشف ما يدل على أن احلالة ال
هذا أظهر معانيهاا   :فيها عن الرضى غري احلال اليت تنطق فيها بالرضى حىت جيوز للويل تزوجيها فيها قال

  .فأظهرها أوالها بنا وبك :قلت
  
 ما جاء يف نكاح املشرك  

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع  فانتاهى    :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي 
فيه للمسلمني إىل أربع ال حيل ملسلم أن جيمع بني أكثر من أربع إال ما خص اهلل به رساوله  عدد ما رخص 

فقال عاز   .صلى اهلل عليه وسلم دون املسلمني من نكاح أكثر من أربع جيمعهن ومن النكاح بغري مهر
يم شك أخربنا الثقة أحسبه إمساعيل بن إبراه :قال الشافعي .خالصة لك من دون املؤمنني    :وعال

الشافعي عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال 



أخربناا بعاض    :قال الشاافعي  .أمسك أربعا وفارق سائرهن    :له النيب صلى اهلل عليه وسلم
ارث عن نوفال  أصحابنا عن أيب الزناد عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن عوف بن احل

أسلمت وحتيت مخس نسوة فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال  فارق واحدة  :بن معاوية الديلي قال
 :وأمسك أربعا  فعمدت إىل أقدمهن عندي عجوزا عاقرا منذ ستني سنة ففارقتها أخربنا الشافعي قاال 

أيب خراش عن الاديلمي أو ابان   أخربين ابن أيب حيىي عن إسحاق بن عبد اهلل عن أيب وهب اجليشاين عن 
فأمرين أن أمسك أيتهما شئت  :أسلمت وحتيت أختان فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم :الديلمي قال

فبهذا نقول إذا أسلم املشرك وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن  :قال الشافعي .وأفارق األخرى
  .أربعا أيتهن شاء وفارق سائرهن ألنه ال حيل له غري ذلك

أن ال جيمع بني أكثر من أرباع نساوة يف    :لقول اهلل عز وجل وما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وال أبايل كن يف عقدة واحدة أو عقد متفرقة أو أيتهن فارق األوىل ممن نكح  :قال الشافعي .اإلسالم

 تدىء أو اآلخرة إذا كان من ميسك منهن غري ذات حمرم حيرم عليه يف اإلسالم أن يب
   
 

 1821 :صفحة 
 
وذلك مثل أن يسلم وعنده أختان فال بد أن يفارق أيتهما شاء ألن حمرما بكال   .نكاحها بكل وجه  

ومثله أن يكون نكح امرأة وابنتها فأصاهبما فيحرم أن يبتدىء نكااح   .وجه أن جيمع بينهما يف اإلسالم
ولو نكح أختني معاا ومل يادخل    .وز مثلهواحدة منهما يف اإلسالم وقد أصاهبما بالنكاح الذي قد جي

فارق أيتهما شئت وأمسك األخرى وال أنظر يف ذلك إىل أيتهما نكح أوال وهذا  :بواحدة منهما قلت له
ولو أسلم رجل وعنده يهودية أو نصرانية كانا على النكاح ألنه  .القول كله موافق ملعىن السنة واهلل أعلم

لم ولو أسلم وعنده وثنية أو جموسية مل يكن له إصابتها إال أن تسالم  حيل له نكاح واحدة منهما وهو مس
قبل أن تنقضي العدة وله وطء اليهودية والنصرانية بامللك وليس له وطء وثنية وال جموسية مبلك إذا مل حيل 

وال أعلم أحدا من أصحاب النيب صلى اهلل علياه   .وذلك للدين فيهما .له نكاحها مل حيل له وطؤها
وطء سبية عربية حىت أسلمت وإذ حرم النيب صلى اهلل عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية وسلم 

  .حىت تسلم يف العدة دل ذلك على أن ال توطأ من كانت على دينها حىت تسلم من حرة أو أمة
  



 باب اخلالف يف الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة  

ما حجتك أن يفارق ما زاد على أربع وإن  :قال يل بعض الناس :قال الشافعي :أخربنا الربيع قال 
حبديث الديلمي وحديث  :فارق الاليت نكح أوال ومل تقل ميسك األربع األوائل ويفارق سائرهن فقلت له

أفرأيت لو مل يكن ثابتا أو كانا غري ثابتني أيكون لك يف حديث ابن عمر حجة  :قال .نوفل بن معاوية
هل فيه حجة غريه بل علي  :لي فيما يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقالوما ع .نعم :قلت

 .هذا كله كما قلت وعلينا أن نقول به إن كان ثابتا :قال .وعليك التسليم وذلك طاعة اهلل عز وجل

فأحاب   :قال .إن كنت ال تثبت مثله وأضعف منه فليس عليك حجة فيه فردد ما كان مثله :قلت
ملا أعلام   :وأين هي قلت :نعم قال :يف حديث ابن عمر حجة لو مل يأت غريه قلت أن تعلمين هل

النيب صلى اهلل عليه وسلم غيالن أنه ال حيل له أن ميسك أكثر من أربع ومل يقل له األربع األوائل اساتدللنا  
م له قبل إساالمه  على أنه لو بقي فيما حيل له وحيرم عليه معىن غريه علمه إياه ألنه مبتدىء لإلسالم ال عل

أو ليس قد يعلمه الشيئني فيؤدي أحدمها دون اآلخر  :قال .فيعلم بعضا ويسكت له عما يعلم يف غريه
يف حديث النيب صلى اهلل  :فلم جعلت هذا حجة وقد ميكن فيه ما قلت قلت له :قال .بلى :قلت

 عليه  أحدمها العفو عما فات من ابتداء عقدة النكاح ومن يقع :عليه وسلم شيئان
   
 

 1822 :صفحة 
 
  .النكاح من العدد فلما مل يسأل عما وقع عليه العقد أوال ومل يسأل عن أصل عقدة نكاحهن  

وكان أهل األوثان ال يعقدون نكاحا إال نكاحا ال يصلح أن يبتدأ يف اإلسالم فعفاه وإذا عفا عقدا واحدا  
ن ينكح بغري ويل وبغري شهود وما أشبه ذلك مما ال فاسدا ألنه فائت يف الشرك فسواء كل عقد فاسد فيه بأ

فأكثر ما يف النكاح الزوائد على األربع يف الشرك بأن يكون نكاحهن فاسادا   .جيوز ابتداؤه يف اإلسالم
كفساد ما وصفنا فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعفو عن ذلك لكل من أسلم من أهل الشارك  

فاسدا عندنا فكذلك إن أراد أن حيبس ما عقد بعد األربع يف الشرك جيوز  ويقرهم على نكاحهم وإن كان
ذلك له ألن أكثر حاالهتن أن يكون نكاحهن فاسدا وال شيء أوىل أن يشبه بشيء من عقد فاسد يعفي عنه 

ولو مل يكن يف هذا حجة غري هذا الكتفي هبا فكيف ومعه ختيري رسول اهلل صالى اهلل   .بعقد يعفي عنه
سلم إياه وترك مسألته عن األوائل واألواخر كما ترك مسألة من أسلم من أهل الشرك عن نكاحاه  عليه و



ليعلم أفاسد أم صحيح وهو معفو جيوز كله واألخر أنه حظر عليه يف اإلسالم ما ال جيوز أن جياوز بعاده  
 :قال اهلل تعاىل .رباأربعا ومن اجلمع بني األختني فحكم يف العقد بفواته يف اجلاهلية حكم ما قبض من ال

يف  :اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني  فحكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبكم اهلل 
أن مل يرد ما قبض من الربا ألنه فات ورد ما مل يقبض منه ألن اإلسالم أدركه غري فائت فكذلك حكم اهلل 

ده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألنه فات إاما هاو شايء   عز وجل يف عقد النكاح يف اجلاهلية إن مل ير
  .واحد ال يتبعض فيجاز بعضه ويرد بعضه

وحكم فيمن أدركه اإلسالم من النساء عقدة حكم اإلسالم فلم جيز أن جيمع بني أكثر من أربع نسوة وال  
 .فت من الربا بقابض أن جيمع بني األختني ألن هذا غري فائت أدركهن اإلسالم معه كما أدرك ما مل ي

أفتوجدين سوى هذا ما يدل على أن العقدة يف النكاح تكون كالعقدة يف البيوع والفوت مع العقدة  :قال
أرأيت امرأة نكحتها بغري مهار   :قلت .فاذكر غريه إن علمته :فيما أوجدتك كفاية قال :فقلت

ولو عقدت البياع   :قلت له .فلها مهر مثلها والنكاح ثابت ال ينفسخ :فأصبتها أو مبهر فاسد قال
 :قلت .نعم :بغري مثن مسمى أو مثن حمرم رد البيع إن وجد فإن هلك يف يديك كان عليك قيمته قال

فما منعك يف عقاد النكااح يف    :قلت .نعم :أفتجد عقد النكاح ههنا أخذ كعقد البيع يربونه قال
 هو كفائت ما اقتسموا عليه  :اجلاهلية أن تقول

   
 

 1823 :صفحة 
 
أرأيت قولك أنظر إىل العقدة فإن كانت لاو   :وقبضوا القسم وما أربوا فمضى قبضه وال أرده وقلت  

ابتدئت يف اإلسالم جازت أجزهتا وإن كانت لو ابتدئت يف اإلسالم ردت رددهتا أما ذلك فيما جاء عان  
فإاما  :وضع الشك قالالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث ابن الديلمي ونوفل بن معاوية ما قطع عنك م

كلمتك على حديث الزهري ألن مجلته قد حيتمل أن يكون عاما على ما وصفت وإن مل يكان عاماا يف   
هذا لو كان كان أشد عليك ولو مل يكن فيه إال حديث ابن عمر ومل يكان يف   :فقلت له .احلديث

عندنا على قولناا واهلل   حديث ابن عمر داللة كنت حمجوجا على لسانك مع أن يف حديث ابن عمر داللة
 :قالت .فأوجدين ما يدل على خالف قويل لو مل يكن يف حديث ابن عمر داللة بينة :قال .أعلم

وال بشهادة أهل الذمة ألام  .ال :أرأيت رجال ابتدأ يف اإلسالم نكاحا بشهادة أهل األوثان أجيوز قال



ة أمن أهل األوثان كان قبل اإلساالم  أفرأيت غيالن بن سلم :قلت .ال يكونون شهداء على املسلمني
بلاى   :قاال  .أفرأيت أحسن ما كان عنده أليس أن ينكح بشهادة أهل األوثان :نعم قلت :قال

فإذا زعمت أن يقر مع أربع وأحسن حاله فيهن أن يكون نكاحهن بشهادة أهل األوثاان أماا    :قلت
ة غريه كنت حمجوجا مع أنا ال فلو مل يكن عليك حج :إن هذا ليلزمين قلت :خالفت أصل قولك قال

إن هذا ليمكن فيهم ويروى عنهم  :قال .ندري لعلهم كانوا ينكحوا بغري ويل وبغري شهود ويف العدة
أجل ولكن مل أمسع أن النيب صلى اهلل علياه وسالم    :قال .أام كانوا ينكحون بغري شهود ويف العدة

قد جيوز أن يكون سأهلم ومل  :ا قلت لناأفرأيت إن قال لك قائل كم :كيف سأهلم أصل نكاحهم قلت
أفتجد بدا من أن يكون ملا مل يؤد يف  :قلت له .إذا يكون ذلك له علي :قال .يؤد إليك يف اخلرب

اخلرب أنه سأهلم عن أصل العقدة كان ذلك عفوا عن العقدة ألاا ال تكون ألهل األوثان إال علاى ماا ال   
أنه يفرق بينه وباني   :ون تقول يف العقدة قولك يف عدد النساءيصلح أن يبتدئها يف اإلسالم مسلم أو تك

  .من حترم بكل وجه عليه فتقول يبتدئون معا للنكاح يف اإلسالم

بلى  :قلت وما منعك أن تقوله أليس بأن السنة دلت على أن العقدة معفوة هلم قال .ال أقوله :قال 
ر إىل فساد نكاح من ال جيوز نكاحه وال اجلمع وإذا كانت معفوة مل ينظر إىل فسادها كما ال ينظ :قلت

قلت فكيف مجعت باني املختلاف    :قال .والعقدة خمالفة هلذا :قال .بينه وال ما جاوزت أربعا
ميسك أربعاا أيتاهن شااء     :ونظرت إىل فسادها مرة ومل تنظر إليه أخرى فرجع بعضهم إىل قولنا قال

 بني ما ال يتفرق يف  حنن نفرق :ويفارق سائرهن وعاب قول أصحابه وقال
   
 

 1824 :صفحة 
 
العقول بقول الرجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فكيف إذا جاء قول النيب صلى اهلل عليه وسلم   

عقدة وما حيرم  :وهو الذي ألزمناه اهلل تبارك وتعاىل ولكن حد يل فيه حدا قلت يف نكاح الشرك شيئان
فلما رد النيب صلى اهلل عليه وسلم ما جاوز أربعا دل على  .جماوزة أربعمما تقع عليه العقدة بكل وجه و

وملا مل يسأل عن العقدة علمت أنه عفا  :أنه يرد ذوات احملارم على الناكح وذلك يف كتاب اهلل عز وجل
ذلك عن العقدة فعفونا عما عفا عنه وانتهينا عن إفساد عقدها إذا كانت املعقود عليها ممن حتل حبال ولوال 

  .رددنا نكاح أهل األوثان كله وقلنا ابتدؤه يف اإلسالم حىت يعقد مبا حيل يف اإلسالم



  
 باب نكاح الوالة والنكاح بالشهادة  

الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعاض     :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فاال    :عز وجلفانكحوهن بإذن أهلهن  وقال   :وقال يف اإلماء

فهذه اآلية أبني  :قال الشافعي رمحه اهلل .تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف  
  .آية يف كتاب اهلل عز وجل داللة على أن ليس للمرأة احلرة أن تنكح نفسها

وإذا طلقاتم النسااء     :اهلل تبارك وتعاىل يقول نرى ابتداء اآلية خماطبة األزواج ألن :فإن قال قائل 
فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن  فدل على أنه إاما أراد غري األزواج من قبل أن الزوج إذا 

فبلغن أجلهن    :فقد حيتمل قوله :فإن قال قائل .انقضت عدة املرأة ببلوأ أجلها ال سبيل له عليها
القول لألزواج  فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف  اياا  إذا شارفن بلوأ أجلهن ألن 

أن يرجتعها ضرارا ليعضلها فاآلية تدل على أنه مل يرد هبا هذا املعىن ألاا ال حتتمله ألن املرأة املشارفة بلوأ 
منه بأوهلا فاإن   أجلها ومل تبلغه ال حيل هلا أن تنكح وهي ممنوعة من النكاح بآخر العدة كما كانت ممنوعة

فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا  فال يؤمر بأن حيل إنكاح الزوج إال   :اهلل عز وجل يقول
إن هذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار زوج أخته فطلقهاا   :من قد حل له الزوج وقال بعض أهل العلم

زوجتك  :قل بن يسار أخوها وقالزوجها فانقضت عدهتا فأراد زوجها أو أرادت أن يتناكحا فمنعه مع
أخيت وآثرتك على غريك مث طلقتها فال أزوجكها أبدا فنزلت  فال تعضلوهن  ويف هذه اآلية الداللة على أن 
النكاح يتم برضى الويل واملنكحة والناكح وعلى أن على الويل أن ال يعضل فإذا كان عليه أن ال يعضال  

 نع حقا فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه فعلى السلطان التزويج إذا عضل ألن من م
   
 

 1825 :صفحة 
 
  .منه وإعطاؤه عليه والسنة تدل على ما دل عليه القرآن وما وصفنا من األولياء والسلطان  

حدثنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن سليمان بن موسى  :قال أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع 
أميا امارأة    :ئشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالعن ابن شهاب عن عروة عن عا

نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ثالثا فإن أصاهبا فلها املهر مبا استحل من فرجهاا فاإن اشاتجروا    



ففي سنة رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم    :قال الشافعي رمحه اهلل .فالسلطان ويل من ال ويل له  
أن للويل شركا يف بضع املرأة وال يتم النكاح إال به ما مل يعضلها مث ال جناد لشاركه يف    :نهادالالت م

بضعها معىن متلكه وهو معىن فضل نظر حبياطة املوضع أن ينال املرأة من ال يساويها وعلى هذا املعىن اعتمد 
 إىل ما ال جيوز من النكاح وحيتمل أن تدعو املرأة الشهوة إىل أن تصري .من ذهب إىل األكفاء واهلل أعلم

فيكون الويل أبرأ هلا من ذلك فيها ويف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم البيان من أن العقدة إذا وقعت بغاري  
فنكاحها باطل  والباطل ال يكون حقاا إال    :ويل فهي منفسخة لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أبدا ألنه إذا انعقد النكاح باطال مل يكن حقا إال باأن يعقاد    بتجديد نكاح غريه وال جيوز لو أجازه الويل
عقدا جديدا غري باطل ويف السنة داللة على أن اإلصابة إذا كانت بالشبهة ففيها املهر ودرىء احلد ألنه مل 
يذكر حدا وفيها أن على الويل أن يزوج إذا رضيت املرأة وكان البعل رضي فإذا منع ما عليه زوج السلطان 

أخربنا مالك عن عبد اهلل بن الفضل عان   :قال الشافعي .يعطي السلطان ويأخذ ما منع مما عليه كما
األمي   :نافع عن جبري بن مطعم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ذا احلاديث  ففي ها  :قال الشافعي .أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وإذاا صماهتا  
أحدمها ما يكون فيه إذاما وهو أن إذن البكر الصمت فإذا  :داللة على الفرق بني البكر والثيب يف أمرين

أن أمرمهاا يف   :والثاين .كان إذاا الصمت فإذن اليت ختالفها الكالم ألنه خالف الصمت وهي الثيب
 .ههنا األب واهلل أعلم دون األوليااء  والية أنفسهما ألنفسهما خمتلف فوالية الثيب أاا أحق من الويل

ومثل هذا حديث خنساء بنت خذام حني زوجها أبوها ثيبا وهي كارهة فرد النيب صلى اهلل عليه وسالم  
نكاحه والبكر خمالفة هلا حني اختلف يف أصل لفظ النيب صلى اهلل عليه وسلم فإذا خالفتها كان األب أحق 

اللفظ باحلديث يدل على فرق بيناهما إذ   :ل على ذلك قيلما د :فإن قال قائل .بأمرها من نفسها
 قال الثيب أحق بنفسها وأمر يف البكر أن تستأذن ولو كانتا معا سواء كان اللفظ 
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فقد أمار باساتئمارها    :فإن قال قائل .مها أحق بأنفسهما وإذن البكر الصمت وإذن الثيب الكالم  

ون لألب تزوجيها إال بأمرها وحيتمل أن تستأمر على معىن استطابة نفسها وأن فاستئمارها حيتمل أن ال يك
فلام   :فإن قال قائل .تطلع من نفسها على أمر لو أطلعته ألب كان شبيها أن ينزهها بأن ال يزوجها



مبا وصفت من االستدالل بفرق رسول اهلل صالى اهلل   :جيوز نكاحها وإن مل يستأمرها قيل له :قلت
والبكر تستأذن يف نفساها     :بني البكر والثيب إذ قال  األمي أحق بنفسها من وليها  مث قال عليه وسلم

فال جيوز عندي إال أن يفرق حاهلما يف أنفسهما وال يفرق حاهلما يف أنفسهما إال مبا قلت من أن لاألب  
 :ومل يقل يف الثيبوإذاا صماهتا    :على البكر ما ليس له على الثيب كما استدللنا إذ قال يف البكر

 :قاال  .إذاا الكالم  على أن إذن الثيب خالف البكر وال يكون خالف الصمت إال النطق باإلذن 

أخربنا سفيان  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .نعم :فهل على ما وصفت من داللة قيل
اهلل عليه وسلم وأنا ابناة   تزوجين رسول اهلل صلى :عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

زوجه إياها أبوها فدل ذلك على أن أبا البكر أحق  :قال الشافعي .سبع وبىن يب وأنا بنت تسع سنني
بإنكاحها من نفسها ألن ابنة سبع سنني وتسع ال أمر هلا يف نفسها وليس ألحد غري األباء أن يزوجوا بكرا 

فلم ال تقول يف ويل غري األب له أن يزوج البكار   :ئلفإن قال قا .حىت تبلغ ويكون هلا أمر يف نفسها
فإن الويل األب الكامل بالوالياة كااألم    :وإن تأذن وجعلتها فيمن بقي من األولياء مبنزلة الثيب قلت

الوالدة وإاما تصري الوالية بعد األب لغريه مبعىن فقده أو إخراجه نفسه من الوالية بالعضل كما تصاري األم  
لدة مبعىن رضاع أو نكاح أب أو ما يقع عليه اسم األم ألاا إذا قيل أم كانت األم اليت تعرف غري األم كالوا

أال ترى أن ال والية ألحد مع أب ومن كان وليا بعده فقد يشركه يف الوالية غري اإلخوة وبناو   .الوالدة
ده بالوالية مبا وجب له من العم مع املوىل يكونون شركاء يف الوالية وال يشرك األب أحد يف الوالية بانفرا

 :فإن قال قائل .اسم األبوة مطلقا له دون غريه كما أوجب لألم الوالدة اسم األم مطلقا هلا دون غريها

فإاما يؤمر باالستئمار من له أمر يف نفسه يرد عنه إن خولف أمره وسأل عن الداللة على ما قلنا من أنه قد 
عنه خالف ما أمر به فالداللة عليه أن اهلل عز وجل يقول لنبيه صلى  يؤمر باالستئمار من ال حيل حمل أن يرد

فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر  فإاما افترض عليهم طاعته فيما أحباوا    :اهلل عليه وسلم
 وكرهوا وإاما أمر مبشاورهتم واهلل أعلم جلمع األلفة وأن يسنت باالستشارة بعده من ليس 
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له من األمر ما له وعلى أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا ال على أن ألحد من اآلدمايني ماع     

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يرده عنه إذا عزم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على األمر به والناهي  



م فتنة أو يصيبهم عذاب فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبه  :أال ترى إىل قوله عز وجل .عنه
فاال ورباك ال     :النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم  وقوله  :أليم  وقال عز وجل

قال  .يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  
عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها أخربنا مسلم عن ابن جريج أن رسول اهلل صلى اهلل  :الشافعي

وال خيتلف الناس أن ليس ألمها فيها أمر ولكن على معىن استطابة النفس وما وصافت أو ال تارى أن يف   
حديث نعيم ما بني ما وصفت ألن ابنة نعيم لو كان هلا أن ترد أمر أبيها وهي بكر أمر رسول اهلل صلى اهلل 

ذنت جاز عليها وإن مل تأذن رد عنها كما رد عن خنساء ابنة خذام ولو كاان  عليه وسلم مبسألتها فإن أ
نعيم استأذن ابنته وكان شبيها أن ال خيالف أمها ولو خالفها أو تفوت عليها فكان نكاحها إلذاا كانات  
أمها شبيها أن ال تعارض نعيما يف كراهية نكاحها من رضيت وال أحسب أمها تكلمت إال وقد سخطت 

أخربنا مالك عن عبد الارمحن   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .أو مل تعلمها رضيت ابنتها
بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن حارثة عن خنساء بنت خذام األنصارية أن أباهاا  

 صالى اهلل  وهذا موافق قول النيب :رمحه اهلل .زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النيب فرد نكاحها
من أن ليس للمرأة أن تنكح إال بإذن  :ألمي أحق بنفسها من وليها  والدليل على ما قلنا  :عليه وسلم

 :قاال الشاافعي   .ويل وال للويل أن يزوجها إال بإذاا وال يتم نكاح إال برضامها معا ورضى الزوج

ال نكاح إال بويل وشاهدي   :وروي عن احلسن بن أيب احلسن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
الفرق  :عدل  وهذا وإن كان منقطعا دون النيب صلى اهلل عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول

وهو ثابت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وغاريه مان    :قال الشافعي .بني النكاح والسفاح الشهود
بعة أشياء الويل ورضى املنكوحة ورضى الناكح أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فالنكاح يثبت بأر

وشاهدي عدل إال ما وصفنا من البكر يزوجها األب واألمة يزوجها السيد بغري رضامها فإاما خمالفان ماا  
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  وقال   :وقد تأول فيها بعض أهل العلم قول اهلل عز وجل .سوامها

 أمته وقد خالفه غريه فيما  األب يف ابنته البكر والسيد يف
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ويف اآلية كالداللة على أن الذي بيده  .هو الزوج يعفو فيدع ماله من أخذ نصف املهر :تأول وقال  
وهذا مكتوب يف كتاب الطالق فإذا كان يتم بأشياء فنقص  .عقدة النكاح هو الزوج واهلل سبحانه أعلم

فأي هذه األربعة نقص مل جيز معه النكاح وجيب خامسة أن يسمى املهر  منها واحد فهو غري تام وال جائز
  .وإن مل يفعل كان النكاح جائزا فيما ذكرنا من حكم اهلل تعاىل يف املهور

  
 اخلالف يف نكاح األولياء والسنة يف النكاح  

فؤا مبهار مثلاها   إذا نكحت املرأة ك :فخالفنا بعض الناس يف األولياء فقال :قال الشافعي رمحه اهلل 
فالنكاح جائز وإن مل يزوجها ويل وإاما أريد هبذا أن يكون ما يفعل أن يأخذ به حظها فإذا أخذتاه كماا   

أرأيات لاو    :يأخذه الويل فالنكاح جائز وذكرت له بعض ما وصفت من احلجة يف األولياء وقلت له
الزوجان فإذا نكحها بغري بينة إاما أريد من اإلشهاد أن ال يتجاحد  :عارضك معارض مبثل حجتك فقال

فقلت  .ألن سنة النكاح البينة :ومل قال :فالنكاح ثابت فهو كالبيوع تثبت وإن عقدت بغري بينة قال
احلديث يف البينة يف النكاح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم منقطع وأنت ال تثبت املنقطع ولو أثبتاه   :له

وهكذا أيضا الويل عنهم واحلديث  :ريه متصل قلتفإنه عن ابن عباس وغ :قال .دخل عليك الويل
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل  وعن عمر بان اخلطااب   
رضي اهلل عنه أنه رد النكاح بغري إذن ويل وعن غريه من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكياف  

إن  :ه وأثبته بترك الويل وهو أثبت يف اإلخبار من الشاهادة ومل تقال  أفسدت النكاح بترك الشهادة في
ال جيوز لعلة يف شيء جاءت  :الشهود إاما جعلوا الختالف اخلصمني فيجوز إذا تصادق الزوجان وقلت

به سنة وما جاءت به سنة فإنه يثبت بنفسه وال حيتاج إىل أن يقاس على سنة أخرى ألنا ال ندري لعله أمر 
إذا نكحت بغري صداق ورضيت مل يكن هلا  :أم لغريها ولو جاز هذا لنا أبطلنا عامة السنن وقلنابه لعلة 

صداق وإن دخل هبا ألنا إاما نأخذ الصداق هلا وأاا إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بال مهر 
لمات أناه خاالف    فقد خالفت صاحيب يف قوله يف األولياء وع :فكيف مل تقل يف األولياء هكذا قال
وإاما فارقت قول صااحبك   :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل .احلديث فال يكون النكاح إال بويل

ورأيته حمجوحا بأنه خيالف احلديث وإاما القياس اجلائز أن يشبه ما مل يأت فيه حديث حبديث الزم فأما أن 
 تعمد إىل حديث 
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ن يقاس فما للقياس وهلذا املوضع إن كان احلديث يقاس فأين املنتهى إذا كان واحلديث عام فتحمله على أ  

 :قلت :من قال هذا فهو منه جهل وإاما العلم اتباع احلديث كما جاء قال نعم :احلديث قياسا قلت

زعمت أن املرأة إذا نكحت بغري اذن  :وأين قلت :فأنت قد دخلت يف بعض معىن قول صاحبك قال
فقد خالفات   :نعم قلت :قال .موقوف حىت جييزه السلطان إذا رآه احتياطا أو يردهوليها فالنكاح 

نكاحها باطل وعمر رضي اهلل عنه يرده فخالفتهما معا فكيف  :احلديث يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم
يستأنفها  :وكيف تقول قلت :جييز السلطان عقدة إذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبطلها قال

 .بأمر حيدثه فإذا فعل فليس ذلك بإجازة العقدة الفاسدة بل االستئناف وهو نكاح جديد يرضيان باه 

ومل ال  :قلات  .ال :قاال  .أرأيت رجال نكح امرأة على أنه باخليار أو هي أجيوز اخليار :قلت
العقدة قلت والفرق بينهما أن اجلماع كان حمرما قبل  .ليس كالبيوع :جيوز كما جيوز يف البيوع قال

فلما انعقدت حل اجلماع وال جيوز أن تكون العقدة اليت هبا يكون اجلماع بالنكاح تاما أبدا إال واجلمااع  
مباح وان كان غري مباح فالعقدة غري ثابتة ألن اجلماع ليس مبلك مال جيوز للمشتري هبته للبائع وللباائع  

ما فيه فارق   :قال .ميلكه ملك األموال هبته للمشتري إاما هي إباحة شيء كان حمرما حيل هبا ال شيء
أحسن من هذا وإاما دون هذا الفرق قلت له تركت يف املرأة تنكح بغري إذن ويل احلديث والقياس وزعمت 
أن العقدة مرفوعة واجلماع غري مباح فإن أجازها الويل جازت وقد كان العقد فيها غري تام مث زعمت هذا 

ويف  .إن أجازت النكاح جاز وإن ردته فهاو ماردود   :إذاا فقلت أيضا يف املرأة يزوجها الويل بغري
الرجل يزوج املرأة بغري علمه إن أجاز النكاح جاز وإن رده فهو مردود وأجزت أن تكون العقدة منعقادة  

فماا   :قال .واجلماع غري مباح وأجزت اخليار يف النكاح وهو خالف السنة وخالف أصل من ذلك
قدت غري تامة يكون اجلماع هبا مباحا فهي مفسوخة ال جنيزهاا بإجاازة   كل عدة انع :تقول أنت قلت

وكل ما زعمات   .رجل وال امرأة وال ويل وال سلطان وال بد فيها من استئناف بالسنة والقياس عليها
 :وقلت له .أنت من هذا أنه موقوف على رضى امرأة أو رجل أو ويل أو سلطان فهو مفسوخ عندي

النكاح ثابت وهلا اخليار إذا بلغت فجعلها وارثة موروثة حيل  :زوجها غري األبقال صاحبك يف الصبية ي
فقاد   :قال .مجاعها وختتار إذا بلغت فأجاز اخليار بعد إباحة مجاعها إذا احتملت اجلماع قبل أن تبلغ

 ومل أثبت النكاح  :فقلت له .ال خيار هلا والنكاح ثابت :فقلنا .خالفناه يف هذا
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على الصغرية لغري األب فجعلتها ميلك عليها أمرها غري أبيها وال خيار هلا وقد زعمت أن األمة إاما جعل   

هلا اخليار إذا عتقت ألاا كانت ال متلك نفسها بأن تأذن فيجوز وال ترد فريد عنها فلم يصلح عندك أن تتم 
فتقول  :فال متلك النكاح وال رد إجازته قالعليها عقدة انعقدت قبل أن يكون هلا األمر مث يكون هلا أمر 

فإنا إاما أجزناه  :ال يثبت على صغرية وال صغري إنكاح أحد غري أبيها وأبيه وال يتوارثان قال :ماذا قلت
فيجوز أن ينظر هلا نظرا يقطع به حقها الذي أثبته هلا الكتاب والسنة  :قلت .عليها على وجه النظر هلا

ه ليس لغري األب أن يزوج حرة بالغة إال برضاها وذلك أن تزوجيها إثبات حاق  من أن :وإمجاع املسلمني
  .عليها ال خترج منه

فإن زوجها صغرية مث صارت بالغة ال أمر هلا يف رد النكاح فقد قطعت حقها اجملعول هلا وإن جعلت هلاا   
 :ل الشافعي فقال يلفقا .اخليار دخلت يف املعىن الذي عبت من أن تكون وارثة مورثة وهلا بعد خيار

ال األمة أنا أخريها عند العبد باالتباع وال أخريها عند  :فقد يدخل عليك يف األمة مثل ما دخل علي قلت
احلر الختالف حال العبد واحلر وأن العبد لو انتسب حرأ فتزوجها على ذلك خريهتا ألنه ال يصل من أداء 

  .احلق هلا والتوصل إليها إىل ما يصل إليه احلر

واألمة خمالفة هلا واألمة الثيب البالغ يزوجها سيدها كارهة وال يزوج البالغة البكر وال الصغرية غاري األب   
أجيوز أن أنظر إليها  :فما ترى لو كانت فقرية فزوجت نظرأ هلا أن النكاح جائز قلت :قال .كارهة

 :سه وال يقطع حق الغين قاال بأن أقطع احلق الذي جعل هلا يف نفسها هل رأيت فقريا يقطع حقه يف نف

وكذلك أبيع على الغنية ويف النظر هلما أبيع وحقهما  .فيما ال بد هلا منه :فقد بيع عليها يف ماهلا قلت
أفرأيت لو دعت املرأة البالغاة أو   :فما فرق بينهما قلت :يف أمواهلما خمالف حقهما يف أنفسهما قال

أمواهلما إمساكه خري هلما بال ضرورة يف مطعم وال غريه أتبيعه  الرجل البالغ املوىل عليهما إىل بيع شيء من
ولو وجب على أحدمها أو احتيج إىل بيع بعض ماله يف ضرورة نزلت به أو حق يلزمه  :ال قلت :قال

ولو  :قلت .ال :فلو دعت البالغ إىل منكح كفء أمتنعها قال :نعم قلت :أتبيعه وهو كاره قال
نعام   :أفترى حقها يف نفسها خيالف حقها يف ماهلا قال :قلت .ال :خطبها فمنعته أتنكحها قال

وكيف زعمت أن ال نفقة هلا حاىت تبلاغ    :وقد يكون النكاح للفقرية الصغرية والكبرية سواء قلت له



اجلماع فعقدت عليها النكاح ومل تأخذ هلا مهرا وال نفقة ومنعتها بذلك من غري من زوجته إياها ولعل غريه 
 أحب إليها أو أوفق هلا يف دين أو خلق أو غري ذلك فلست أرى عقدك عليها خري هلا أو 

   
 

 1831 :صفحة 
 
أن  :إال خالف النظر هلا ألاا لو كانت بالغا كانت أحق بنفسها منك كان النظر يكون بوجوه مناها   

ن التطلاع  توضع يف كفاءة أو عند ذي دين أو عند ذي خلق أو عند ذي مال أو عند من هتوى فتعف به ع
إىل غريه وكان أحد ال يقوم يف النظر هلا يف اهلوى واملعرفة واملوافقة هلا مقام نفسها ألناه ال يعارف ذات   

أما  :قال .نفسها من الناس إال هي فإنكاحها وإن كانت فقرية قد يكون نظرا عليها وخالف النظر هلا
ا إىل خري الناس ودعت إىل دوناه  فهي لو كانت بالغة فدعوهت :قلت .يف موضع اهلوى يف الزوج فنعم

إذا كان كفؤا كان احلق عندك أن زوجها من دعت إليه وكانت أعلم مبن يوافقها وحرام عندك أن متنعهاا  
فأراها أوىل بالنظر لنفسها منك وأرى نظرك هلا  :قلت .نعم :إياه ولعلها تفتنت به أليس تزوجه قال

قاد   :نعم قلت :أفتزوج الصغرية الغنية قال :ليها قلتيف احلال اليت ال تنظر فيه لنفسها قد يكون ع
 .يكون تزوجيها نظرا عليها متوت فريثها الذي زوجتها إياه وتعيش عمرأ غري حمتاجه إىل ماال الازوج  

 .وحمتاجة إىل موافقته وتكون أدخلتها فيما ال يوافقها وليست فيها احلاجة اليت اعتللت هباا يف الفقارية  

فقد تازوج   :قال .كالمها قبيح :قلت .زوج الفقرية وال تزوج الغنيةت :فيقبح أن نقول :قال
قد خنالف حنن بعض التابعني مبا حجتنا فيه أضعف من هذه احلجة وأنت ال تارى   :بعض التابعني قلت

أرأيت إذا جامعتنا يف أن ال نكااح إال بشااهدين    :قول أحد من التابعني يلزم فكيف حتتج به قلت له
بشاهدين إين إاما أردت الشاهدين اللذين جتوز شهادهتما فأما من ال جتوز شاهادته فاال   واكتفينا إذا قلت 

أنت  :فقلت .جيوز النكاح به كما يكون من شهد حبق ممن ال جتوز شهادته غري مأخوذ بشهادته حق
تقل  جتيز النكاح بغري من جتوز شهادته إذا وقع عليها اسم الشهادة فكيف قلت باالسم دون العدل هنا ومل

قد  :فقلت له .هذا معفو عن العدل فيه :قلت .فلم يذكر عدال :ملا جاء احلديث :هناك قال
ذكر اهلل عز وجل شهود الزنا والقذف والبيع يف القرآن ومل يذكر عدال وشرط العدل يف موضع غري هاذا  

بتسمية  أفرأيت إن قال لك رجل مبثل حجتك إذا سكت عن ذكر العدل ومسى الشهود اكتفيت .املوضع
ليس ذلك له إذا ذكر اهلل الشهود وشرط فيهم العدالة يف موضع مث سكت عن  :الشهود دون العدل قال



وكذلك إذا  :قلت .ذكر العدالة فيهم يف غريه استدللت على أنه مل يرد بالشهود إال أن يكونوا عدوال
النكاح أن يكاون   أفيعدوا :نعم قلت :ائت بشاهدين مل تقبل إال عدوال قال :قلت لرجل يف حق

 كبعض هذا فال يقبل فيه إال العدل وكالبيوع ال يستغىن فيه عن الشهادة إذا تشاجر 
   
 

 1832 :صفحة 
 
ما فيه خرب وما هاو بقيااس ولكناا     :الزوجان أو يكون فيه خرب عن أحد يلزم قوله فينتهي إليه قال  

 يكن خربأ وال قياسآ وجاز لاك أن  إذا مل :استحسناه ووجدنا بعض أصحابك يقول قريبآ منه فقلت له
إذا  :فقد قال بعض أصحابك :تستحسن خالف اخلرب فلم يبق عندك من اخلطأ شيء إال قد أجزته قال

قال الربيع أشيد يعاين إذا   .أشيد بالنكاح ومل يعقد بالشهود جاز وإن عقد بشهود ومل يشهد به مل جيز
أفترى ما احتججت به من هذا فتشبه  :فقلت لهحتدث الناس بعضهم يف بعض فالن تزوج وفالنة خدر 

فالبيوع  .هو خالف احلديث وخالف القياس ألنه ال يعدو أن يكون كالبيوع .ال :به على أحد قال
يستغىن فيها عن الشهود وعن اإلشادة وال ينقصها الكتمان أو تكون سنته الشهود والشهود إاما يشاهدون  

 :قلت له .العقد بال شهود مل جتزه اإلشادة واإلشادة غري شهادة على العقد والعقد ما مل يعقد فإذا وقع

فإذا كان هذا القول خطأ عندك فكيف احتججت به وبالسنة عليه قال غريه من أصحابه فإن احتججات  
إاما أريد باإلشادة أن يكون يذهب التهمة ويكون أمرمها عند غري الازوجني   :بالذي قال باإلشادة فقلت

هذا يف املتنازعني يف البيع فجاء املدعي مبن يذكر أنه مساع   :فإن قال لك قائل :قلت .أاما زوجان
فإين ال  :فإن كانوا ألفا قال :قلت .ال :يف اإلشادة أن فالنآ اشترى دار فالن أجتعل هذه بيعآ قال

إال  فهكذا نقول لك يف النكاح بل النكاح أوىل ألن أصل النكاح ال حيل :قلت .أقبل إال البينة القاطعة
أرأيت لو أشيد بنكاح امرأة وأنكرت املرأة النكااح أكناا    :وقلت .بالبينة وأصل البيع حيل بغري بينة

  .نلزمها النكاح بال بينة
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  



  
 شري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخم  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احل  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  مع ثبوت األيام (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
   
 

 1833 : صفحة
 
   

 باب طهر احلائض  

وإذا انقطع عن احلائض الدم مل يقرهبا زوجها حىت تطهر  :أخربنا الشافعي رمحه اهلل :أخربنا الربيع قال 
ىت تتيمم لقول اهلل عز للصالة فإن كانت واجدة للماء فحىت تغتسل وإن كانت مسافرة غري واجدة للماء فح

واهلل  -فإذا تطهرن  يعين   .وال تقربوهن حىت يطهرن  أي حىت ينقطع الدم ويرين الطهر  :وجل
الطهارة اليت حتل هبا الصالة هلا ولو أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ومل تغتسال   -تعاىل أعلم 

روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه ال يثبت  فليستغفر اهلل وال يعد حىت تطهر وحتل هلا الصالة وقد
  .مثله
  



 باب يف إتيان احلائض  

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي 
فيكون  أحدمها فاعتزلوهن يف غري اجلماع وال تقربوهن يف اجلماع :تقربوهن حىت يطهرن  حيتمل معنيني

وال تقرباوهن  فأشابه أن     :مث قال .اعتزاهلن من وجهني واجلماع أظهر معانيه ألمر اهلل باالعتزال
ألنه قد حيتمل أن يكون أمر باعتزاهلن ويعاين أن اعتازاهلن االعتازال يف     .يكون أمرا بينا وهبذا نقول

  .تدالل بالسنةقال الشافعي وإاما قلنا مبعىن اجلماع مع أنه ظهر اآلية باالس .اجلماع
  

 ID ' '   مع ساقوط   (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 التاء مع  ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
 ويقولون  سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
   
 

 1834 :صفحة 
 
   

 اخلالف يف اعتزال احلائض  

إذا اجتنب الرجل موضع الدم من امرأته وجاريته حل له ما  :قال بعض الناس :قال الشافعي رمحه اهلل 
فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهارن     :ألذى قال اهلل عز وجلسوى الفرج الذي فيه ا

فلما كان ظاهر اآلية أن يعتازلن لقاول اهلل تباارك     :قلت .فاستدللنا على أنه إاما أمر باعتزال الدم
وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن  كانت اآلياة حمتملاة     :فاعتزلوا النساء وقوله تعاىل :وتعاىل

إاا حتتمل ذلاك   :تزاهلا اعتزاال غري اعتزال اجلماع فلما اى أن يقربن دل ذلك على أن ال جيامعن قالاع
احتمل اعتزاهلن اعتزلوا مجيع أبداان  :يعتزل ما حتت اإلزار دون سائر بداا قلت له :ولكن كيف قلت

اهلن فقلت به كما بينه رساول  واحتمل بعض أبداان دون بعض فاستدللنا بالسنة على ما أراد اهلل من اعتز
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  
 باب ما ينال من احلائض  

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي 
  .قال الشافعي فالبني يف كتاب اهلل أن يعتزل إتيان املرأة يف فرجها لألذى فيه .تقربوهن  

حىت يطهرن  يعين يرين الطهر بعد انقطاع الدم  فإذا تطهرن  إذا اغتسلن  فأتوهن من حياث    :وقوله 
اهلل أن تعتزلوهن يعين عاد الفارج إذا   .من حيث أمركم :أمركم اهلل  قال بعض الناس من أهل العلم

يض  حيتمل فاعتزلوا فاعتزلوا النساء يف احمل  :طهرهن فتطهرن حباله قبل أن حتيض حالال قال جل ثناؤه
فروجهن مبا وصفت من األذى وحيتمل اعتزال فروجهن ومجيع أبداان وفروجهن وبعض أبداان دون بعض 

فاعتزلوا النساء يف احمليض فلما احتمل هذه املعاين  :وأظهر معانيه اعتزال أبداان كلها لقول اهلل عز وجل
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوجدناها تدل ماع ناص    طلبنا الداللة على معىن ما أراد جل وعال بسنة رسول



كتاب اهلل على اعتزال الفرج وتدل مع كتاب اهلل عز وجل على أن يعتزل من احلائض يف اإلتيان واملباشرة 
ما حول اإلزار فأسفل مل وال يعتزل ما فوق اإلزار إىل أعالها فقلنا مبا وصفنا لتشدد احلاائض إزارا علاى   

فإن أتاها حائضا فليساتغفر اهلل وال   .لرجل وينال من إتيااا من فوق اإلزار ما شاءأسفلها مث يباشرها ا
 أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .يعد
   
 

 1835 :صفحة 
 
  .اهلل عنهما أرسل إىل عائشة رضي اهلل عنها يسأهلا هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض  

وإذا أراد الرجل أن  :قال الشافعي رمحه اهلل .لتشدد إزارها على أسفلها مث يباشرها إن شاء :فقالت 
يباشر امرأته حائضا مل يباشرها حىت تشد إزارهاعلى أسفلها مث يباشرها من فوق اإلزار منها مفضيا إلياه  

  .فضيا إليها والسرة ما فوق اإلزارويتلذذ به كيف شاء منها وال يتلذذ مبا حتت اإلزار منها وال يباشرها م

 :فخالفنا بعض الناس يف مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال :قال الشافعي رمحه اهلل 

  .ال ينال منها بفرجه وال يباشرها فيما حتت اإلزار وينال فيما فوق اإلزار :ومل قلت

قد روينا خالف ما  :ريه وذكرت فيه السنة فقالبالذي ليس يل وال لك وال ملسلم القول بغ :فقلت له 
فهال   :رويتم فروينا أن خيلف موضع الدم مث ينال ما شاء فذكر حديثا ال يثبته أهل العلم باحلديث فقال

نعم وما فرق أقوى من احلديث أحد الاذي   :جتد ملا بني حتت اإلزار وما فوقه فرقأ مع احلديث فقلت له
 :حتت اإلزار االليتان والفخذان فأجدمها يفارقان ما فوق اإلزار يف معنيني يتلذذ به منها سوى الفرج مما

أن الفرج عورة واالليتني عورة فهما فرج  :أحدمها الدم إذا سال من الفرج جرى فيهما وعليهما والثاين
واحد من بطن الفخذين متصلني بالفرج نفسه وإذا كشف عنهما اإلزار كاد أن ينكشاف عناه واإلزار   

  .عن الفرج ويكون عليه وليس ما فوقهيكشف 
  

 ID ' '   عليهاا تساعة   ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  



  
  :وفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موص  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
  إاما حذفت اهلاء من ستة ألن :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال  صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
   
 

 1836 :صفحة 
 
   

 باب إتيان النساء يف أدبارهن  

قاال الشاافعي    .نساؤكم حرث لكم  اآلياة   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رضي اهلل عنه 
يث شاء زوجها ألن  أىن شئتم  ويبني أين شائتم ال  أحدمها أن تؤتى املرأة من ح :احتملت اآلية معنيني

حمظور منها كما ال حمظور من احلرث واحتملت أن احلرث إاما يراد به النبات وموضع احلرث الذي يطالب 
به الولد الفرج دون ما سواه ال سبيل لطلب الولد غريه فاختلف أصحابنا يف إتيان النسااء يف أدباارهن   



له وآخرون إىل حترميه وأحسب كال الفريقني تأولوا ما وصفت من احتماال  فذهب ذاهبون منهم إىل إحال
قال الشافعي فطلبنا الداللة عن رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم    .اآلية على موافقة كل واحد منهما

أحدمها ثابت وهو حديث ابن عيينة عن حممد بن املنكدر أنه مسع جابر بن عبد  :فوجدنا حديثني خمتلفني
 :كانت اليهود تقول من أتى امرأته يف قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل اهلل عز وجل :قولاهلل ي

أخربناا   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم   
اجلالح أخربين عبد اهلل بن علي بن السائب عن عمر وبن أحيحة بن  :عمي حممد بن علي بن شافع قال

أنا شككت يعين الشافعي عن خزمية بن ثابت أن رجال ساأل   :أو عمرو بن فالن بن أحيحة بن اجلالح
النيب صلى اهلل عليه وسلم عن إتيان النساء يف أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته يف دبرها فقال النيب صالى اهلل  

كيف قلت يف أي اخلربتني أو يف  :إي حالل فلما وىل الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال :عليه وسلم
أي اخلرزتني أو يف أي اخلصفتني أو من دبرها يف قبلها فنعم أم من دبرها يف دبرها فال فإن اهلل ال يساتحي  

عمي ثقة وعبد اهلل بن علي ثقاة وقاد    :فما تقول قلت :من احلق  ال تأتوا النساء يف أدبارهن  قال
أثىن عليه خريا وخزمية ممن ال يشك عامل يف ثقته فلست أرخص  أخربين حممد عن األنصاري احملدث هبا أنه

  .فيه بل أاى عنه
  

 ID ' '    احلذف كما  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 حكاه 
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :توقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعمي  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :هم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل من  
  



   
 

 1837 :صفحة 
 
   

 باب ما يستحب من حتصني اإلماء عن الزنا  

وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا  اآلية فزعم بعض   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي 
 .يأتينه باألوالد فيتخوهلنأاا نزلت يف رجل قد مساه له إماء يكرههن على الزنا ل :أهل العلم بالتفسري

فإن كانت نزلت قبل حد الزنا مث جاء حد الزنا فماا قبال    .نزلت قبل حد الزنا واهلل أعلم :وقد قيل
 :وإن كانت نزلت بعد حد الزنا فقد قيل .احلدود منسوخ باحلدود وهذا موضوع يف كتاب احلدود

نزلت يف اإلماء املكرهات أنه مغفور هلن فإن اهلل من بعد إكراههن غفور رحيم    :إن قول اهلل عز وجل
غفور أي هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن مبا أكرهن عليه ويف هذا كالداللاة   :مبا أكرهن عليه وقيل

على إبطال احلد عنهن إذا أكرهن على الزنا وقد أبطل اهلل تعاىل عمن أكره على الكفر الكفر وقال رسول 
  .هلل عن أمته وما استكرهوا عليهاهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما وضع ا

  
 باب نكاح الشغار  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صالى اهلل   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
 .عليه وسلم اى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل اآلخر ابنتاه 

أخربنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن  :أخربنا الشافعي قال :نا الربيع قالأخرب .وليس بينهما صداق
 :قال الشافعي رمحاه اهلل  .ال شغار يف اإلسالم    :جماهد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته صداق كل واحدة منهم بضاع   .وهبذا نقول
قاال   .فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ فإن دخل هبا فلها املهر بالوطء ويفرق بيناهما األخرى 

وكان احلسن  :الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهلل واحلسن ابين حممد بن علي قال الزهري
واملتعاة أن   قال الشافعي .أرضامها عن أبيهما عن علي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وذكر حترمي املتعة

ينكح الرجل املرأة إىل أجل معلوم فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ دخل هبا أو مل يدخل فإن أصاهبا 
  .فلها املهر باملسيس



  
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سايبويه   :جواز

 وكما دلت 
  
 لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
   
 

 1838 :صفحة 
 
   

 اخلالف يف نكاح الشغار  

ولكل واحدة من املنكاوحني  أما الشغار فالنكاح فيه ثابت  :قال بعض الناس :قال الشافعي رمحه اهلل 
 :قاال  .ماال يشتبه فيه خطؤك :فهو فاسد فما يدخل علي قلت :مهر مثلها وأما املتعة فإن قلت

ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه اى عن الشغار ومل ختتلف الرواية عنه صلى اهلل  :قلت .وما هو
عليه وسلم يف النهي عنه ورددت نكاح املتعة  عليه وسلم فأجزت الشغار الذي ال خمالف عن النيب صلى اهلل

فإن قلت فإن أبطال الشرط يف املتعة جاز النكاح  :قال .وقد اختلف عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها
  .وإن مل يبطاله فالنكاح مفسوخ

روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها وما  :فكيف قلت :قال .إذأ ختطىء خطأ بينآ :قلت له 
نه حرام مل يكن فيه رخصة حبالل وروي عنه أنه أحله فلم حيلله وأحدثت بني احلديثني شيئا خارجاا  اى ع

أنت تزعم أنه لو نكح رجل امرأة  :قلت .وما ذاك :قال .منهما خارجا من مذاهب الفقه متناقضا
شرط يف عقاده  على أن كل واحد منهما باخليار كان النكاح باطال ألن اخليار ال جيوز يف النكاح آلن ما 

فاإن   :اخليار مل يكن العقد فيه تاما وهذا وإن جاز يف الشرع مل جيز يف النكاح عندنا وعندك فإن قلت
أبطل املتناكحان نكاح املتعة الشرط فقد زعمت أن عقد النكاح وقع واجلماع ال حيل فيه وال املارياث إن  

د أجزت فيه اخليار للزوجني وأنت تزعم أن مات أحدمها قبل إبطال الشرط مل جتزه بعد وقوعه غري جائز فق



اخليار هلما يفسد العقدة مث أحللته بشيء آخر عقدة مل يشترط فيها خيار مث أحدثت هلما شيئأ من قبلك أن 
اخلياار يف   :ومن أين قلت :قال .جعلت هلما خيارا ولو قسته بالبيوع كنت قد أخطأت فيه القياس

ما مل ير عينه فيكون له اخليار إذا رآه أو يشتري فيجد عيبا فيكاون  البيوع ال يكون عندك إال بأن يشتري 
 :قلات  .نعام  :باخليار إن شاء رده وإن شاء حبس والنكاح بريء من هذين الوجهني عندك قال

والوجه الثاين الذي جتيز فيه اخليار يف البيوع أن يتشارط املتبايعان أو أحدمها اخليار وإن وقع عقدمها البياع  
من أن ال يكون املشتري رأى ماا   :لشرط مل يكن هلما وال ألحد منهما خيار إال مبا وصفتعلى غري ا

فاملتناكحان نكاح املتعة إاما نكحا نكاحا يعرفانه إىل  :قلت .نعم :قال .اشتراه أو دلس له بعيب
د ثبات  مدة مل يشترطا خيارا فكيف يكون زوجها اليوم وغدا غري زوجها بغري طالق حيدثه والعقد إذا عق

أم كيف يتوارثان يوما وال يتوارثان يف غده  .إال أن حيدث فرقة عندك أو كيف تكون زوجة وال يتوارثان
  :قال
   
 

 1839 :صفحة 
 
فأنت حتدث للمرأة والرجال   :قلت .فالنكاح جائز والشرط يف املدة يف النكاح باطل :فإن قلت  

سته بالبيع والبيع لو عقد فقال البائع واملشتري أشتري نكاحا بغري رضامها ومل يعقداه على أنفسهما وإاما ق
منك هذا عشرة أيام كل يوم كان البيع مفسوخا ألنه ال جيوز أن أملكه إياه عشرا دون األبد وال جيوز أن 
أملكه إياه عشرا وقد شرط أن ال ميلكها إال عشرا فكان يلزمك أن لو مل يكن يف نكاح املتعة خري حيرمه أن 

  .جعلته قياسا على البيع فأفسدت البيعتفسده إذا 

 :فإن جعلته قياسا على الرجل يشترط للمرأة دارها أن يكون النكاح ثابتا والشرط باطال قلت له :فقال 

من الناس من يقول هلا شرطها  :قلت .وما هي :فإن جعلته قياسا على هذا أخطأت من وجوه قال
بني الزوجني من املرياث وغريه فإن قسته على هاذا القاول    ما كان والنكاح ثابت بينهما وبينها وبينه ما

ال أقيسه على هذا القول وال جيوز أن يثبت بيناهما   :لزمك أن تقول ذلك يف املتناكحني نكاح متعة قال
إن النكاح  :فإن قسته على من قال :ما يثبت بني الزوجني وهي زوجة يف أيام غري زوجة بعدها فقلت

ل فقد أحدثت هلما تزوجيا بغري شرطهما أن ليسا بزوجني ما مل يرضاه أحاداها   ثابت وشرطها دارها باط
 :وأيان قلات   :فكنت رجال زوج اثنني بال رضامها ولزمك أن أخطأت القياس من وجه آخر قال



الناكحة املشترطة دارها نكحت على األبد فليس يف عقدها النكاح على األبد شيء يفسد النكاح وشرطت 
دارها نكحت على األبد والشرط فهي وإن كان هلا شرطها أو أبطل عنها فهي حاالل   أن ال خيرج هبا من

الفرج يف دارها وغري دارها والشرط زيادة يف مهرها والزيادة يف املهر عندنا وعندك كانت جائزة أو فاسدة 
ن زوجهاا  ال تفسد العقدة والناكحة متعة مل ينكحها على األبد إاما نكحته يوما أو عشرا فنكحته علاى أ 

حالل يف اليوم أو العشر حمرم بعده ألاا بعده غري زوجة فال جيوز أن يكون فرج يوطأ بنكاح حيل يف هذه 
ما هي بقياس عليها أن تكون زوجته اليوم وغري زوجته الغد باال إحاداث    :قال .وحيرم يف أخرى

د مما أردت أن تقيسها أرأيت لو استقامت قياسا على واح :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل .فرقة
عليه أجيوز يف العلم عندنا وعندك أن يعمد إىل املتعة وقد جاء فيها خرب عن النيب صلى اهلل علياه وسالم   

ومل يأت فيه  .بتحرمي وخرب بتحليل فزعمنا حنن وأنت أن التحليل منسوخ فتجعله قياسا على شيء غريه
حرم الطعام واجلماع  :از عليك أن يقول لك قائلعن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرب فإن جاز هذا لك ج

 يف الصوم والصالة وحرم اجلماع يف اإلحرام فأحرم الطعام فيه أو أحرم الكالم يف 
   
 

 1840 :صفحة 
 
ال جيوز هذا يف شيء من العلم متضي كل شريعة على ما شرعت  :قال .الصوم كما حرم يف الصالة  

فقد عمدت يف نكاح املتعة وفيه خرب فجعلتاه قياساا يف    :ء قلتعليه وكل ما جاء فيه خرب على ما جا
النكاح على ما الخرب فيه فجعلته قياسا على البيوع وهو شريعة غريه مث تركت مجيع ما قست عليه وتناقض 

فلم مل تفسده كما أفسده من زعم أن  :فقلت .فإنه كان من قول أصحابنا إفساده :فقال .قولك
زه كما أجازه من زعم أنه حالل على ما تشارطا ومل يقم لك فيه قول على خارب  العقدة فيه فاسدة ومل جت

بالذي أوجب اهلل عز وجل  :فألي شيء أفسدت أنت الشغار واملتعة قلت :وال قياس وال معقول قال
وما كان ملاؤمن    :فقال .علي من طاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ما أجد يف كتاب اهلل من ذلك

فال وربك ال يؤمنون حاىت    :قضى اهلل ورسوله أمرا أن تكون هلم اخلرية من أمرهم  وقال وال مؤمنة إذا
حيكموك فيما شجر بينهم مث الجيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت  قال كيف خيرج اي النيب صلى اهلل عليه 

ل اهلل وسلم عندك قلت ما اى عنه كان حمرما حىت أحل بنص من كتاب اهلل عز وجل أو خرب عن رساو 
ومثل ماذا  :قال .صلى اهلل عليه وسلم فنهى عن ذلك عن شيء فالنهي يدل على أن ما اى عنه ال حيل



قلت مثل النكاح كل النساء حمرمات اجلماع إال مبا أحل اهلل وسن رسوله صلى اهلل عليه وسلم من النكاح 
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيلل ما فمىت انعقد النكاح أو امللك مبا اى عنه رسو .الصحيح أو ملك اليمني

فاإن   .كان منه حمرما وكذلك البيوع مث أموال الناس حمرمة على غريهم إال مبا أحل اهلل من بيع وغاريه 
انعقد البيع مبا اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل حيل بعقدة منهي عنها فلما اى النيب صلى اهلل عليه 

املنكوحات بالوجهني كانتا غري مباحتني إال بنكاح صحيح وال يكون ما  :لتوسلم عن الشغار واملتعة ق
هذا عندي كما زعمت  :قال .اى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من النكاح وال البيع صحيحا

ولكن قد يقول بعض الفقهاء يف النهي ما قلت ويأيت اي آخر فيقولون فيه خالفه ويوجهونه على أنه مل يرد 
إن كان ذلك بداللة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مل يارد بالناهي احلارام     :فقلت له .حلرامبه ا

فكذلك ينبغي هلم وإن مل يكن فيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم داللة مل يكن هلام أن يزعماوا أن   
فدلين يف غاري   :لقا .النهي مرة حمرم وأخرى غري حمرم فال فرق بينهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

اى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تنكح املرأة على  :أرأيت لو قال لك قائل :هذا على مثله فقلت
 عمتها أو خالتها فعلمت أنه مل ينه عن اجلمع بني ابنيت 

   
 

 1841 :صفحة 
 
خت حالال أن يبتدأ بنكاح العم وهلما قرابة وال بني القرابات غريمها فكانت العمة واخلالة وابنة األخ واأل  

كل واحدة منهن على االنفراد أان أحللن وخرجن عن معىن األم والبنت وما حرم على األبد حبرمة نفسه 
أو حبرمة غريه فاستدللت على أن النهي عن ذلك إاما هو كراهية أن يفسد ما بينهما والعمة واخلالة والدتان 

منهما على األخرى إال لألخرى مثله فإن كانتا راضيتني باذلك  ليستا كابنيت العم اللتني ال شىء لواحدة 
 .ليس ذلاك لاه   :قال .مأمونتني بإذاما وأخالقهما على أن ال يتفاسدا باجلمع حل اجلمع بينهما

فإن نكح امرأة على عمتها فلما انعقدت العقدة  :نعم قلت :وكذلك اجلمع بني األختني قال :قلت
 :قلت .فعقدة اآلخرة فاسدة :ت اليت كانت عنده وبقيت اليت نكح قالقبل أن ميكن اجلمع بينهما مات

أنا لو ابتادأت   :قد ذهب اجلمع وصارت اليت اي أن ينكح على هذه املرأة امليتة فقال لك :فإن قال
ليس ذلك له إن انعقدت العقدة بأمر اى عنه رسول اهلل  :قال .نكاحها اآلن جاز فأقرر نكاحها األول

فهكذا قلت يف الشغار واملتعة قد انعقد بأمر  :فقلت له .ه وسلم تصح حبال حيدث بعدهاصلى اهلل علي



اى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه ال نعلمه يف غريه وما اى عنه بنفسه أوىل أن ال يصح مما اى عناه  
ها إذا ماتات األوىل  بغريه فإن افترق القول يف النهي كان اجلمع بني املرأة وعمتها ونكاح األخت على أخت

 :قاال  .منهما قبل أن جتتمع هي واآلخرة وأوىل أن جيوز ألنه إاما اى عنه لعلة اجلمع وقد زال اجلمع

 :قلت له .فإن زال اجلمع فإن العقد كان وهو ثابت على األوىل فال يثبت على اآلخرة وهو منهي عنه

إناه   :أرأيت لو قال قائل :من هذا فقلت لهفالذي أجزته يف الشغار واملتعة هكذا أو أوىل أن ال جيوز 
ال جيوز  :أمر بالشهود يف النكاح أن ال يتجاحد الزوجان فيجوز النكاح على غري الشهود ما تصادقا قال

وإن تصادقا على أن النكاح كان جائزا أو أشهدا على إقرارمهاا باذلك    :قلت .النكاح بغري شهود
ت غري حالل إال مبا أحلها اهلل مث رسوله صالى اهلل علياه   ومل األن املرأة كان :قلت .ال جيوز :قال

 .نعام  :قال .وسلم به فلما انعقدت عقدة النكاح بغري ما أمر به مل حيل احملرم إال من حيث أحل

فاألمر بالشهود ال يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خربا بثبوت النهي عن الشغار واملتعة ولاو   :قلت
ك إذا قلت يف النكاح بغري سنة ال جيوز ألن عقد النكاح كان بغري كمال ما أمر ثبت كنت به حمجوجا ألن

فأيهما أوىل أن يفسد العقدة اليت انعقدت  :قلنا لك .به وإن انعقدت بغري كمال ما أمر به فهي فاسدة
 عنه والعقدة اليت تعقد مبا اي عنه جتمع  .بغري ما أمر به أو العقدة اليت انعقدت مبا اي
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وإن كانا سواء مل يكن لك أن جتيز واحادة وتارد    :قلت .كل سواء :النهي وخالف األمر قال  

مثلها أو أوكد وإن من الناس ملن يزعم أن النكاح بغري بينة جائز غري مكروه كالبيوع وما من الناس أحاد  
 .يقول يرجم فيها من ينكحها إال يكره الشغار وينهى عنه وأكثرهم يكره املتعة وينهى عنها ومنهم من

وقد اى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض أفرأيت لو تبايع رجالن بطعاام قبال أن   
وكذلك  :قلت .ال ألن العقدة انعقدت فاسدة منهيأ عنها :يقبض مث تقابضا فذهب الغرر أجيوز قال

ال جيوز ألن العقدة انعقادت   :ف لو رفعا إليك قالإذا اي عن بيع وسلف وتبايعا أيتم البيع ويرد السل
وهكاذا   :قلنا .انعقدت بأمر منهي عنه :وما فسادها وقد ذهب املكروه منها قال :قيل .فاسدة

أفعل يف كل أمر ينهى عنه ولو مل يكن يف إفساد نكاح املتعة إال القياس انبغى أن يفسد من قبال أااا إذا   
 .ل واحد منهما ما مل يزوج نفسه وأحبت له ما مل يبح لنفسهزوجت نفسها يومني كنت قد زوجت ك



ملا كان املسلمون ال جييزون أن يكون النكاح إال على األبد حىت حيادث   :فكيف تفسده قلت :قال
  .فرقة مل جيزأن حيل يومني وحيرم أكثر منهما ومل جيزأن حيل يف أيام مل ينكحها فكان النكاح فاسدا

أن عمار   :أخربنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بين عبد الدار أخربه :قال الشافعي رمحه اهلل 
إين قد أردت أن أنكح طلحة  :بن عبيد اهلل أرسل إىل أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمري احلاج ومها حمرمان

 :مسعت عثمان بن عفان يقول :بن عمر بنت شيبة بن جبري وأردت أن حتضر فأنكر ذلك أبان وقال

  .ال ينكح احملرم وال ينكح    :ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال رس

قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أظنه عن عمر عن  
أخربنا ابن عيينة  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه

دينار عن يزيد بن األصم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حالل أخربنا  عن عمرو بن
أخربنا مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النيب صلى اهلل عليه  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال

صلى اهلل عليه وسلم وسلم بعث أبا رافع مواله ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة ابنة احلارث ورسول اهلل 
  .باملدينة أن خيرج

أخربنا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن ابن املسايب   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
 أخربنا الربيع  .ما نكح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميمونة إال وهو حالل :قال
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نا مالك عن داود بن احلصني أن أبا غطفان بن طريف املري أخاربه  أخرب :أخربنا الشافعي قال :قال  

أخربناا   :أخربنا الشافعي قال :أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو حمرم فرد عمر نكاحه أخربنا الربيع قال
 .ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب على نفسه وال على غريه :مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول

أخربنا إبراهيم بن حممد عن قدامة بن موسى عن شاوذب أن   :أخربنا الشافعي قال :ع قالأخربنا الربي
وهبذا كله نأحذ فإذا نكح احملرم أو أنكح غاريه   :قال الشافعي رمحه اهلل .زيد بن ثابت رد نكاح حمرم

إاما هاي  فنكاحه مفسوخ وللمحرم أن يراجع امرأته ألن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح وليست بالنكاح 
وهبذا نقول ة فإن نكح  .شيء له يف نكاح كان وهو غري حمرم وكذلك له أن يشتري األمة للوطء وغريه

  .احملرم فنكاحه مفسوخ



  
 باب اخلالف يف نكاح احملرم  

ال باأس أن   :فخالفنا بعض الناس يف نكاح احملرم فقال :قال الشافعي رمحه اهلل :أخربنا الربيع قال 
روينا خالف ما رويتم فذهبنا إىل ما روينا وذهبتم إىل ما رويتم روينا  :وقال .مل يصب ينكح احملرم ما

أرايت إذا اختلفت الرواية عن رساول اهلل   :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نكح وهو حمرم فقلت له
 علياه  قلت أفترى حديث عثمان عن النيب صلى اهلل .صلى اهلل عليه وسلم بأيها تأخذ قال بالثابت عنه

وعثمان غري غائب عن نكاح ميمونة ألنه مع النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قلت .نعم :وسلم ثابتا قال
باملدينة ويف سفره الذي بىن مبيمونة فيه يف عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت بأنه نكحها فيه وإاما 

النيب صلى اهلل عليه وسلم نكحها وهو  نعم ولكن الذي روينا عنه روى أن :نكحها قبله وبىن هبا فيه قال
حمرم فهو وإن مل يكن يوم نكحها بالغا وال له يومئذ صحبة فإنه ال يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي 

يزيد بن األصم ابن أختها  :فقلت له .نكحها فيه مع قرابته هبا وال يقبله هو وإن مل يشهده إال عن ثقة
نكحها حالال فيمكن عليك  :بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها فقالنكحها حالال ومعه سليمان  :يقول

هذان ثقة ومكااما منها املكان الذي ال خيفى عليهما الوقت الذي نكحهاا فياه    :فقال .ما أمكنك
حلطها وحط من هو منها نكاح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال جيوز أن يقبال ذلك وإن مل يشهداه إال 

افأ خرب هذين وخرب من رويت عنه يف املكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة أو يكون خبرب ثقة فيه فتك
خرب اثنني أكثر من خرب واحد ويزيدونك معهما ثالثا ابن املسيب وتنفرد عليك رواية عنه إن اليت هي أثبت 

 أو ما أعطيتنا أن اخلربين لو  :فقلت له .من هذا كله
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رنا فيما فعل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتتبع أيهما كان فعلاهما أشابه وأوىل   تكافئا نظ  

فعمر ويزيد بن ثابت يردان نكاح  :بلى قلت :اخلربين أن يكون حمفوظا فتقبله ونترك الذي خالفه قال
لم هلماا  ال ينكح وال ينكح وال أعلم من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وس :احملرم ويقول ابن عمر

مثل ما ذهبت إليه واحلجة تلزمهم مثل ماا   :فقلت .ينكح :فإن املكيني يقولون :قال .خمالفا
فاإن   :قال .لزمتك ولعلهم خفي عليهم ما خالف ما رووا من نكاح النيب صلى اهلل عليه وسلم حمرما



احلجاة   :لهقلت  .ال ينكح ألن العقدة حتل اجلماع وهو حمرم عليه :من أصحابك من قال إاما قلنا
فيما حكينا لك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ال فيما وصفت أام ذهبوا إليه من هذا وإن 

 .كنت أنت قد تذهب أحيانا إىل أضعف منه وليس هذا عندنا مذهب املذاهب يف اخلرب أو علة بينة فيه

 :قلت .يشتري اجلارية لإلصابة فأنتم قلتم للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت يف عدة منه وأن :قال

إن الرجعة ليست بعقد نكاح إاما هي شيء جعله اهلل للمطلق يف عقدة النكاح أن يكون له الرجعة يف العدة 
فأما اجلارية  .وعقدة النكاح كان وهو حالل فال يبطل العقدة حق اإلحرام وال يقال للمراجع ناكح حبال

أنه قد يشتري املرأة قد أرضعته وال حيال لاه    :كاح من قبلتشترى فإن البيع خمالف عندنا وعندك للن
إصابتها ويشتري اجلارية وأمها و ولدها ال حيل له أن جيمع بني هؤالء فأجيز امللك بغري مجاع وأكثر ما يف 
ملك النكاح اجلماع وال يصلح أن ينكح امرأة ال حيل له مجاعها وقد يصلح أن يشتري من ال حيال لاه   

  .مجاعها
  

 ID ' '     مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلاة
 وجزء منها 

  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .ة وأنه فصيحصمت مخس :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكا  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  



  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
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 باب يف إنكاح الوليني  

أخربنا إمساعيل بن علية عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
إذا أنكح الوليان فاألول أحق وإذا باع   :احلسن عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

  .فبهذا نقول :قال الشافعي :أخربنا الربيع قال .اجمليزان فاألول أحق  

رجلني فيزوجااا فيزوجها أحدمها وال يعلم اآلخر حني زوجها فنكاح األول ثابات  وهذا يف املرأة توكل  
ألنه ويل موكل ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء ال أعرف بينهم فيه خالفأ وال 

الب أدري أمسع احلسن منه أم ال قال الشافعي أخربنا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب أن علي بن أيب ط
إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حىت تغتسل من احليضاة الثالثاة يف    :رضي اهلل تعاىل عنه قال

  .الواحدة واالثنتني
  
 باب يف إتيان النساء قبل إحداث غسل  

فإذا كان للرجل إماء فال بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ولو أحادث   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أحدمها أنه قد روي فيه حديث وإن كان مماا ال   :ما أراد إتيان واحدة كان أحب إيل ملعنينيوضوءا كل

أنه أنظف وليس عندي بواجب عليه وأحب إيل لو غسل فرجه قبل إتيان اليت يرياد   :يثبت مثله واآلخر
فحللنه فكذلك  وإتياان معأ واحدة بعد واحدة كإتيان الواحدة مرة بعد مرة وإن كن حرائر .ابتداء إتيااا

إنه  :فهل يف هذا حديث قيل :وإن مل حيللنه مل أر أن يأيت واحدة يف ليلة األخرى اليت يقسم هلا فإن قيل
قال الشافعي من أصاب امرأة حارة أو   .يستغىن فيه عن احلديث مبا قد يعرف الناس وقد روي فيه شيء

  .نةأمة مث أراد أن ينام فال ينام حىت يتوضأ وضوءه للصالة بالس
  



 ID ' '   مع سقوط  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 املعدود أو 

  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 يب مع سقوط األيام وهو غر (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
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 إباحة الطالق  

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعادهتن     :قال الشافعي قال اهلل عز وجل :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
إذا نكحاتم املؤمناات مث     :ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن  وقاال   :اآلية وقال

الطالق مرتاان فإمسااك     :أردمت استبدال زوج مكان زوج  وقال وإن  :طلقتموهن  اآلية وقال
مبعروف أو تسريح بإحسان  مع ما ذكرته من الطالق يف غري ما ذكرت ودلت عليه سنة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم من إباحة الطالق فالطالق مباح لكل زوج لزمه الفرض ومن كانت زوجته ال حتارم مان   

إال أنه ينهى عنه لغري قبل العدة وإمساك كل زوج حمسنة أو مسيئة بكال حاال    حمسنة وال مسيئة يف حال
  .مباح إذا أمسكها مبعروف ومجاع املعروف إعفاها بتأدية احلق



اختار للزوج أن ال يطلق إال واحدة ليكون له الرجعة يف املدخول هبا ويكاون   :قال الشافعي رمحه اهلل 
ا بقيت له عليها اثنتان من الطالق وال حيرم عليه أن يطلق اثنتني وال حاطبا يف غري املدخول هبا ومىت نكحه

وأن النيب صالى اهلل علياه    .ثالثا ألن اهلل تبارك وتعاىل أباح الطالق وما أباح فليس مبحظور على أهله
وسلم علم عبد اهلل بن عمر موضع الطالق ولو كان يف عدد الطالق مباح وحمظور علمه إن شاء اهلل تعاىل 

ألن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطالق وجيب لو كان فيه مكروه  .ياهإ
وطلق عومير العجالين امرأته بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم ثالثا قبل أن يأمره  .أشبه أن خيفى عليه

اه النيب صلى اهلل عليه وسلم ليعلمه وقبل أن خيربه أاا تطلق عليه باللعان ولو كان ذلك شيئا حمظورا عليه ا
ومجاعة من حضره وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة يعين واهلل أعلم ثالثا فلم يبلغنا أن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم اى عن ذلك وطلق ركانة امرأته البتة وهي حتتمل واحدة وحتتمل ثالثا فسأله الانيب  

حلفه عليها ومل نعلمه اى أن يطلق البتة يريد هبا ثالثا وطلق عبد الرمحن بن صلى اهلل عليه وسلم عن نيته وا
  .عوف امرأته ثالثا

  
 ID ' '   يتربصان  ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأنفسهن أربعة 
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 يام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األ  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
   
 

 1847 :صفحة 
 
   

 مجاع وجه الطالق  



لقبل عدهتن  ومها ال   :هن لعدهلن  وقرئتإذا طلقتم النساء فطلقو  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي 
أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسالم   .خيتلفان يف معىن

ماره فلرياجعهاا مث     :فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقاال  :وهي حائض قال عمر
أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمار  ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر فإن شاء 

اهلل عز وجل أن تطلق هلا النساء أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري 
كياف تارى يف    :أنه مسع عبد الرمحن بن أمين موىل عزة يسأل عبد اهلل بن عمر وأبو الزبري يسمع فقال

طلق عبد اهلل بن عمر امرأته حائضا فقال النيب صلى اهلل علياه   :حائضا فقال ابن عمر رجل طلق امرأته
يا   :قال ابن عمر قال اهلل تبارك وتعاىل .مره فلرياجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك    :وسلم

وسعيد بن  أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن  أو لقبل عدهتن  شك الرافعي  أخربنا مسلم
سامل عن ابن جريج عن جماهد أنه كان يقرؤها كذلك أخربنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أنه 

قال الشافعي فبني واهلل أعلم يف كتاب اهلل عاز   :كان يقرؤها  إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدهتن  
يف املرأة املدخول هبا اليت حتايض دون مان   وجل بداللة سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم أن القرآن والسنة 

سواها من املطلقات أن تطلق لقبل عدهتا وذلك أن حكم اهلل تعاىل أن العدة على املدخول هباا وأن الانيب   
صلى اهلل عليه وسلم إاما يأمر بطالق طاهر من حيضها اليت يكون هلا طهر وحيض وبني أن الطالق يقاع  

اجعة من لزمه الطالق فأما من مل يلزمه الطالق فهو حباله قبل الطالق وقاد  على احلائض ألنه إاما يؤمر باملر
أمر اهلل تعاىل باإلمساك باملعروف والتسريح باإلحسان واى عن الضرر وطالق احلائض ضرر عليها ألاا ال 
زوجة وال يف أيام تعتد فيها من زوج ما كانت يف احليضة وهي إذا طلقت وهي حتيض بعد مجاع مل تادر  
وال زوجها عدهتا احلمل أو احليض ويشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة لريغب الزوج وتقصر املرأة عن 
الطالق إن طلبته وإذا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر أن يعلم ابن عمر موضع الطالق فلم يسم له مان  

له الطالق واحدة واثنتني وثالثآ مع  الطالق عددا فهو يشبه أن ال يكون يف عدد ما يطلق سنة إال أنه أباح
  .دالئل تشبه هذا احلديث ودالئل القياس

  
 ID ' '   سايقولون ثالثاة   ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
   



 
 1848 :صفحة 

 
   

 تفريع طالق السنة  
  
 يف غري املدخول هبا واليت ال حتيض  

إذا تزوج الرجل املرأة فلم يدخل هبا وكانت ممن حتيض أوال حتيض فاال   :افعي رمحه اهلل تعاىلقال الش 
أنت طالق للسنة أو أنت  :فإن قال هلا .سنة يف طالقها إال أن الطالق يقع مىت طلقها فيطلقها مىت شاء
مرأة ودخل هبا ولو تزوج رجل ا :قال .طالق للبدعة أو أنت طالق ال للسنة وال للبدعة طلقت مكااا

أنت طالق للسنة أو للبدعة أو بال سنة وال بدعة كانت مثل املرأة اليت مل يدخل هبا ال  :ومحلت فقال هلا
ولو تزوج امرأة ودخل هباا   :قال .ختتلف هي وهي يف شيء مما يقع به الطالق عليها حني يتكلم به

للسنة فهي مثل املارأتني قبلاها ال    أنت طالق :وأصاهبا وكانت ممن ال حتيض من صغر أو كرب فقال هلا
خيتلف ذلك يف وقوع الطالق عليها حني يتكلم به ألنه ليس يف طالق واحدة ممن مسيت سنة إال أن الطالق 
يقع عليها حني يتكلم به بال وقت لعدة ألان خوارج من أن يكون مدخوال هبن وممن ليسات عاددهن   

  .كم ودين فيما بينه وبني اهلل عز وجلوإن نوى أن يقعن يف وقت مل يدين يف احل .احليض
  

 ID ' '   وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم: 

 ما يكون م )
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  فاملعدود يف (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  



  
  .هوال يكاد يقدر علي  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :ت اهلاء وحذفها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبا (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
   
 

 1849 :صفحة 
 
   

 تفريع طالق السنة يف املدخول هبا اليت حتيض إذا كان الزوج غائبا  

إذا أتاك   :إذا كان الرجل غائبا عن امرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب إليها :قال الشافعي رمحه اهلل 
د حاضت كتايب هذا وقد حضت بعد خروجي من عندك فإن كنت طاهرا فأنت طالق  وإن كان علم أاا ق

إذا أتااك    :قبل أن خيرج ومل ميسها بعد الطهر أو علم أاا قد حاضت وطهرت وهو غائب كتب إليها
وإذا قال الرجال   :كتايب فإن كنت طاهرآ فأنت طالق وإن كنت حائضا فإذا طهرت فأنت طالق  قال

الق عليها للسنة فإن قال أردت أن يقع الط :أنت طالق للسنة سألته :المرأته اليت حتيض وقد دخل هبا
أو مل يكن له نية فإن كانت طاهرا ومل جيامعها يف طهرها ذلك وقع الطالق عليها يف حاهلا تلك وإن كانت 



طاهرأ قد جامعها يف ذلك الطهر أو حائضا أو نفساء وقع الطالق عليها حني تطهر من النفس أو احلايض  
بعد قوله يقع على كل واحدة منهن حني ترى ووقع على الطاهر اجملامعة حني تطهر من أول حيضة حتيضها 

 .أردت أن يقع حني تكلمت وقعت حائضا كانت أو طاهرا بإرادته :وإن قال .الطهر وقبل الغسل

أنت طالق ثالثا للسنة وقعن مجيعا معا يف وقت طاالق السانة إذا    :وإذا قال الرجل المرأته اليت حتيض
انت نفساء أو حائضآ أو طاهرا جمامعة فإذا طهرت قبل كانت طاهرا من غري مجاع وقعن حني قاله وإن ك

أن جتامع ولو نوى أن يقعن عند كل طهر واحدة وقعن معا كما وصفت يف احلكم فأما فيما بينه وبني اهلل 
قال الشاافعي   .تعاىل فيقعن على ما نواه ويسعه رجعتها وإصابتها بني كل تطليقتني ما مل تنقض عدهتا

تدخل يف احليضة الثالثة من يوم وقع الطالق يف احلكم وهلا أن ال تنكحاه ومتتناع    وتنقضي عدة املرأة بأن
أنت طالق ثالثا عند كل قرء لك واحدة فإن كانت طاهرا جمامعة أو غري جمامعة وقعت  :وإذا قال .منه

ولو طلقت فيه اعتدت به وإن كانت حائضا أو نفساء وقعت األوىل إذا طهارت   .األوىل ألن ذلك قرء
النفاس ووقعت األخرى إذا طهرت من احليضة الثانية والثالثة إذا طهرت من احليضة الثالثة ويبقى عليها من 

ولو  :قال .فإذا دخلت يف الدم من احليضة الرابعة فقد انقضت عدهتا من الطالق كله .من عدهتا قرء
حتيض على احلبال أو ال   قال هلا هذا القول وهي طاهر أو وهي حبلى وقعت األوىل ومل تقع الثنتان كانت

وال تقع الثنتان  .حتيض حىت تلد مث تطهر فيقع عليها إن ارجتع فإن مل حيدث هلا رجعة فقد انقضت عدهتا
وسواء طلق واحدة  :قال .وليست بزوجة له .ألاا قد بانت منه وحلت لغريه وال يقع عليها طالقه

 ة إال أين أحب له أن ال أو ثنتني أو ثالثا يقعن معا ألنه ليس يف عدد الطالق سن
   
 

 1850 :صفحة 
 
أردت طالقا للسنة أن السنة أن يقع الطالق عليها إذا طلقات   :وكذلك إن قال .يطلق إال واحدة  

أنت طالق وال نية له أو وهو ينوي وقوع الطالق على ظاهر قوله وقع  :ولو قال هلا .فهي طالق مكانه
طالق للسنة واحدة وأخرى للبدعة فإن كانت طااهرا قاد   أنت  :ولو قال هلا .الطالق حني تكلم به

جومعت أو حائضا أو نفساء وقعت تطليقة البدعة فإذا طهرت وقعت تطليقة السنة وسواء قال هلاا أنات   
أنت طاالق   :ولو قال هلا :قال .طالق تطليقة سنية وأخرى بدعية أو تطليقة للسنة وأخرى للبدعة

يها ثالث حني تكلم به ألاا ال تعدو أن تكون يف حال سنة أو حاال  ثالثا للسنة وثالثا للبدعة وقعت عل



أنت طالق ثالثا بعضهن للسانة   :قال الشافعي وكذلك لو قال هلا .بدعة فيقعن يف أي احلالني كانت
وبعضهن للبدعة جعلنا القول قوله فإن أراد ثنتني للسنة وواحدة للبدعة أوقعنا اثنتني للسنة يف موضاعهما  

  .دعة يف موضعهاوواحدة للب

أردت بثالث للسنة والبدعة أن يقعن معا  :أنت طالق ثالثا للسنة وللبدعة فإن قال :وهكذا لو قال هلا 
 :ولو قال .أردت أن السنة والبدعة يف هذا سواء :وهكذا إن قال .وقعن يف أي حال كانت املرأة

اع وقعت ثنتان للسنة حني ياتكلم  بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وال نية له فإن كانت طاهرا من غري مج
وإن كانت جمامعة أو يف دم نفاس أو حيض وقعت حاني تكلام    .بالطالق وواحدة للبدعة حني حتيض

أنت طالق أحسن الطالق وأمجل الطالق  :ولو قال هلا :قال .اثنتان للبدعة وإذا طهرت واحدة للسنة
ه هذا من تفصيل الكالم سألته عن نيته فاإن  أو أفضل الطالق أو أكمل الطالق أو خري الطالق أو ما أشب

ما نويت إيقاعه يف وقت أعرفه وكاذلك لاو    :مل أنو شيئا وقع الطالق للسنة وكذلك لو قال :قال
ما أعرف حسن الطالق وال قبيحه بصفة غري أين نويت أن يكون أحسن الطالق وما قلت معه أن  :قال

لوقت الذي تكلمت به فيه فيقع حينئذ حني يتكلم به أو يقع الطالق حني تكلمت به ال يكون له مدة غري ا
 :ولو قال هلا :قال .يقول بأحسنه أين طلقت من الغضب أو غريه فيقع حني يتكلم به إذا جاء بداللة

أنت طالق أقبح أو أمسج أو أقذر أو أشر أو أننت أو آمل أو أبغض الطالق أو ما أشبه هذا مما يقبح به الطالق 
أردت إن كان فيه شيء يقبح األقبح وقع  :أردت ما خيالف السنة منه أو قال :فإن قالسألناه عن نيته 

طالق بدعة إن كانت طاهرا جمامعة أو حائضأ أو نفساء حني تكلم به وقع مكانه وإن كانت طاهرأ من غري 
مل أنو شيئا أو خرس أو عته قبل يساأل وقاع    :مجاع وقع إذا حاضت أو نفست أو جومعت وإن قال

  :الق يف موضع البدعة فإن سئل فقالالط
   
 

 1851 :صفحة 
 
نويت أقبح الطالق هلا إذا طلقتها لريبة رأيتها منها أو سوء عشرة أو بغضة مين هلا أو لبغضها من غري ريبة   

ولو  :قال .فيكون ذلك يقبح هبا وقع الطالق حني تكلم به ألنه مل يصفه يف أن يقع يف وقت فيوقعه فيه
نت طالق واحدة حسنة قبيحة أو مجيلة فاحشة أو ما أشبه هذا مما جيمع الشيء وخالفه كانت أ :قال هلا

نويات أن يقاع يف    :وإن قال .طالقا حني تكلم بالطالق ألن ما أوقع يف ذلك وقع بإحدى الصفتني



ه فيما وقت غري هذا الوقت مل أقبل منه ألن احلكم يف ظاهر قوله ثنتان أن الطالق يقع حني تكلم به ويسع
أنت طالق إن كان الطالق الساعة أو  :ولو قال هلا .بينه وبني اهلل تعاىل أن ال يقع الطالق إال على نيته

فإن كانت طاهرا من غري مجاع وقاع عليهاا    .اآلن أو يف هذا الوقت أو يف هذا احلني يقع عليك للسنة
عليها الطالق يف تلك احلال وال غريها الطالق وإن كانت يف تلك احلال جمامعة أو حائضا أو نفساء مل يقع 

أنت طالق إن كان الطالق اآلن أو الساعة أو يف هذا الوقات أو يف هاذا    :ولو قال هلا .هبذا الطالق
احلني يقع عليك للبدعة فإن كانت جمامعة أو حائضا أو نفساء طلقت وإن كانت طاهرا من غري مجااع مل  

غري مدخول هبا أو مدخوال هبا ال حتيض من صغر أو كارب أو   تطلق ولو كانت املسألة األوىل يف هذا كله
وإن أراد بقوله يف املدخول هبا اليت حتيض يف مجياع املساائل أردت    .حبلى وقع هذا كله حني تكلم به

أنت طالق أقبح الطالق ثالثاا كاان    :أنت طالق أحسن الطالق أو بقوله :طالقا ثالثا أو أراد بقوله
 :ولو قاال  .نتني وإن مل يرد زيادة يف عدد الطالق كانت يف هذا كله واحدةثالثا وكذلك إن أراد اث

أكثر الطالق ومل  :أنت طالق أكثر الطالق عددا أو قال :أنت طالق أكمل الطالق فهكذا ولو قال هلا
وطالق املدخول  :قال .يزد على ذلك فهن ثالث ويدان فيما بينه وبني اهلل تعاىل ألن ظاهر هذا ثالث

وإن نوى شيئا وسعه فيما بينه وباني اهلل   .مسلمة أو ذمية أو أمة مسلمة سواء يف وقت إيقاعه هبا حرة
أنت طالق ملء مكة فهي واحدة إال أن يريد  :تعاىل أن ال يقع الطالق إال يف الوقت الذي نوى ولو قال

يئا إال بكاالم  ملء شيء من الدنيا ألاا ال متأل ش :ملء الدنيا أو قال :وكذلك إن قال .أكثر منها
أنت طالق غدا أو إىل سنة أو إذا  :ولو وقت فقال :قال .فالواحدة والثالث سواء فيما ميأل بالكالم

ولو قال للمدخول هبا  .فعلت كذا وكذا أو كان منك كذا طلقت يف الوقت الذي وقت وال تطلق قبله
إذا فعلت كذا فأنت طالق مل يقع إذا قدم فالن أو عتق فالن أو إذا فعل فالن كذا وكذا أو  :اليت حتيض

 ذلك إال يف الوقت الذي يكون فيه ما أوقع به الطالق حائضا كانت أو 
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أنت طالق يف وقت كذا للسنة فإن كان ذلك الوقت وهي طاهر من غري مجاع وقاع   :طاهرا ولو قال  

ولاو   .هرها من حيضة قبل اجلماعالطالق وإن كان وهي حائض أو نفساء أو جمامعة مل يقع إال بعد ط
لق M0 . أنت طالق ال للسنة وال للبدعة أو للسنة والبدعة كانت طالقا حني تكلم بالطالق :قال هلا



الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  :اليت مل يدخل هبا قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل
ن بعد حىت تنكح زوجا غريه  قال الشافعي والقرآن يدل فإن طلقها فال حتل له م  :وقال تبارك وتعاىل

على أن من طلق زوجة له دخل هبا أو مل يدخل هبا ثالثا مل حتل له حىت تنكح زوجاا   -واهلل أعلم  -
أنت طالق ثالثا فقد حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه  :غريه فإذا قال الرجل المرأته اليت مل يدخل هبا

ب عن الزهري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد بن إياس بن الابكري  أخربنا مالك عن ابن شها
فسأل أباو هريارة    .طلق رجل امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا له أن ينكحها فجاء يستفيت :قال

ال نرى أن تنكحها حىت تتزوج زوجا غريك ففال إاما كان طالقي إياها واحدة  :وعبد اهلل بن عباس فقاال
إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن بكاري   :ل ابن عباسفقا

جاء رجل يسأل عبد  :بن عبد اهلل بن األشج عن النعمان بن أيب عياش األنصاري عن عطاء بن يسار قال
ق البكار  إاما طال :فقلت :اهلل بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن ميسها قال عطاء

 .إاما أنت قاض الواحدة تبينها والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه :واحدة فقال عبد اهلل بن عمرو

وبعولتهن أحاق    :واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  وقال  :قال الشافعي قال اهلل عز وجل
 إاما هي على املعتدة ألن اهلل فالقرآن يدل على أن الرجعة ملن طلق واحدة أو اثنتني .بردهن يف ذلك  اآلية

عز وجل إاما جعل الرجعة يف العدة وكان الزوج ال ميلك الرجعة إذا انقضت العدة ألنه حيل للمرأة يف تلك 
احلال أن تنكح زوجا غري املطلق فمن طلق امرأته ومل يدخل هبا تطليقة أو تطليقتني فال رجعة له عليها وال 

ولو قال للمارأة   :قال .حيل هلا نكاحه وسواء البكر يف هذا والثيبعدة وهلا أن تنكح من شاءت ممن 
أنت طالق ثالثا للسنة أو ثالثأ للبدعة أو ثالثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعن معا  :غري املدخول هبا

وهكذا لو كانت مدخوال هبا ال حتيض من صغر أو كرب أو  .حني تكلم به ألنه ليس فيها سنة وال بدعة
  .حبلى
  
   
 

 1853 :صفحة 
 
وإذا أراد يف املدخول هبا ثالثا أن يقعن يف رأس كل شهر واحدة لزمه يف حكم الطالق ثالثا يقعن معاا    

ويسعه فيما بينه وبني اهلل عز وجل أن يطلقها يف رأس كل شهر واحدة ويرجتعها فيما بني ذلك ويصايبها  



صدقه وال تتركه ونفسها ألن ظاهره أان وقعان معاا   ويسعه فيما بينه وبني اهلل تعاىل وال يسعها هي أن ت
أنت طالق ثالثا للسنة  :وقد يكذب على قلبه ولو قال لليت مل يدخل هبا .وهي ال تعلم ذلك كما قال

فإن نوى أن يقعن يف رأس كل شهر فال يسعها أن تصدقه ألنه ال عدة عليها فتقع  .وقعن حني تكلم به
حدة ويسعه فيما بينه وبني اهلل عز وجل أن تقع واحدة وال تقع اثنتاان  الثنتان عليها يف رأس كل شهر وا

  .ألاما يقعان وهي غري زوجة وال معتدة

أنت طالق إذا قدم فالن واحدة للسنة أو ثالثا للسنة فدخل هبا قبل  :ولو قال المرأة حتيض ومل يدخل هبا 
هي طاهر من غري مجاع وإن قدم فالن وهي أن يقدم فالن وقعت عليها الواحدة أو الثالث إذا قدم فالن و

نعم  :طاهر من أول حيض طلقت قبل أن جيامع وأسأله هل أراد إيقاع الطالق بقدوم فالن فقط فإن قال
أردت إيقاع الطالق بقدوم فالن للسنة يف غري املدخول هبا ال سنة اليت دخل هبا أوقعتاه علياه    :أو قال

حني حلف وال حني نوى السنة يف اليت مل يدخل هباا وإين أوقاع    كيفما كانت امرأته ألاا مل يكن فيها
أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت  :وإذا قال الرجل المرأته مل يدخل هبا .الطالق بنيته مع كالمه

عليها األوىل ومل تقع عليها الثنتان من قبل أن األوىل كلمة تامة وقع هبا الطالق فبانت من زوجها بال عدة 
أخربنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عان أيب   . يقع الطالق على غري زوجةعليها وال

أنت  :قسيط عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه قال يف رجل قال المرأته ومل يدخل هبا
نه مان حاني   أيطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت م :طالق مث أنت طالق مث أنت طالق فقال أبو بكر

  .طلقها التطليقة األوىل
  

 ID ' '     الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشاري
 فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  



 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
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 ما جاء يف الطالق إىل وقت من الزمان  

أنت طالق غدا فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهاي   :إذا قال الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل 
أنت طالق يف غرة شهر كذا فإذا رأى غرة شهر كذا فتلك غرتاه فاإن    :وكذلك إن قال هلا .طالق

يوم أوقع عليها الطالق أو ال يعلم أن اهلالل رئي مث علم أن الفجر طلع أصاهبا وهو ال يعلم أن الفجر طلع 
قبل إصابته إياها أو اهلالل رئي قبل إصابته إياها إال أنه يعلم أن إصابته كانت بعد املغرب مث رئي اهلالل فقد 

الثا إن كان طلقها وقع الطالق قبل إصابته إياها وهلا عليه مهر مثلها بإصابته إياها بعد وقوع طالقه عليها ث
ثالثا أو تطليقة مل يكن بقي عليها من الطالق إال هي وإن كان طلقها واحدة فلها عليه مهار مثلاها وال   

  .تكون إصابته إياها رجعة

والقول يف اإلصابة قول الزوج مع ميينه وكذلك هو يف احلنث إال أن تقوم عليه بينة يف احلنث خبالف ماا   
أنت طالق يف شهر كذا  :وإذا قال هلا :قال .ابة توجب عليه شيئا فيؤخذ هلاقال أو بينة بإقراره بإص

أو إىل شهر كذا أو يف غرة هالل شهر كذا أو يف دخول شهر كذا أو يف استقبال شهر كذا كانت طالقاأ  
  .ساعة تغيب الشمس من الليلة اليت يرى فيها هالل ذلك الشهر

مبغيب الشمس ألنه ال يعد اهلالل إال من ليلته ال من ااار   ولو رئي هالل ذلك الشهر بعشي مل تطلق إال 
أنت طالق إذا دخلت سنة كذا أو يف مدخل سنة كاذا أو   :ولو قال .يرى فيه مل ير قبل ذلك يف ليلته

يف سنة كذا أو إذا أتت سنة كذا كان هذا كالشهر ال خيتلف إذا دخلت السنة اليت أوقع فيها الطالق وقع 
أنت طالق يف انسالخ شهر كذا أو مبضي شهر كذا أو نفاد شهر كذا فإذا  :و قال هلاول .عليها الطالق

  .نفد ذلك الشهر فرئي اهلالل من أول الشهر الذي يليه فهي طالق
  



  .الطالق بالوقت الذي قد مضي 

أنت طالق أمس أو طالق عام أول أو طالق يف الشاهر املاضاي أو يف    :قال الشافعي وإذا قال المرأته 
طالق يف وقت قد مضى  :وقوله .اجلمعة املاضية مث مات أو خرس فهي طالق الساعة وتعتد من ساعتها

أنت طاالق أماس    :أنه إذا قال هلا :وفيه قول آخر للشافعي :قال الربيع .يريد إيقاعه اآلن حمال
قاال   .جودوأراد إيقاعه الساعة يف أمس فال يقع به الطالق ألن أمس قد مضى فال يقع يف وقت غري مو

قلته ألن يقع عليها الطالق يف هاذا   :قلته بال نية شيء أو قال :ولو سئل فقال :الشافعي رمحه اهلل
 الوقت وقع عليها الطالق ساعة تكلم به واعتدت من ذلك 
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تد مان  قلته مقرا أين قد طلقتها يف هذا الوقت مث أصبتها فلها عليه مهر مثلها وتع :ولو قال .الوقت  

وإن مل يصبها بعد الوقت الذي قال هلا أنت طالق يف وقت كذا وصدقته أنه طلقها يف ذلك  .يوم أصاهبا
ال أدري اعتدت من حني استيقنت وكانات كاامرأة    :وإن قالت .الوقت اعتدت منه من حني قاله

فعنيت أناك  قد كنت طلقتها يف هذا الوقت  :ولو كانت املسألة حباهلا فقال :قال .طلقت ومل تعلم
أنت طالق أي مطلقة يف هذا الوقات   :كنت طالقا فيه بطالقي إياك أو طلقها زوج يف هذا الوقت فقلت

فإن علم أاا كانت مطلقة يف هذا الوقت منه أو من غريه ببينة تقوم أو بإقرار منها أحلف ما أراد به إحداث 
أنت مطلقة يف بعاض هاذه    :وهكذا لو قال هلا .طالق وكان القول قوله وإن نكل حلف وطلقت

وإذا قال الرجال   :قال .كنت مطلقة أو يا مطلقة يف بعض هذه األوقات :األوقات وهكذا إن قال
أنت طالق إذا طلقتك أو حني طلقتك أو مىت ما طلقتك أو ما أشبه هذا مل تطلاق   :المرأته وقد أصاهبا

طالق وكان وقوع الطالق عليها غاية طلقها حىت يطلقها فإذا طلقها واحدة وقعت عليها التطليقة بابتدائه ال
أنت طالق إذا قدم فالن وإذا دخلت الدار وما أشبه هذا فتطلق الثانية بالغاية ومل يقع عليها  :إليها كقوله
أنت طالق كلما وقع عليك طالقي أو ما أشبه هذا مل تطلق حىت يقع عليها  :ولو قال هلا .بعده طالق

ة ميلك الرجعة وقعت عليها الثالث األوىل بإيقاعه للطالق والثانياة بوقاوع   طالقه فإذا أوقع عليها تطليق
كلما دخلت الدار وكلما  :التطليقة األوىل اليت هي غاية هلا والثالثة بأن الثانية غاية هلا وكان هذا كقوله

إاما  :ولو قال .كلمت فالنا فأنت طالق فكلما أحدثت شيئا مما جعله غاية يقع عليها الطالق به طلقت



أردت هبذا كله أنك إذا طلقتك طالق بطالقي مل يدان يف القضاء ألن ظاهر قوله غري ما قال وكان له فيما 
بينه وبني اهلل تعاىل أن حيبسها وال يسعها هي أن تقيم معه ألاا ال تعرف من صدقه ما يعرف من صادق  

وهكاذا إن خريهاا    .ه الطالقوهكذا إن طلقها بصريح الطالق أو كالم يشبه الطالق نيته في .نفسه
وكذلك كل طاالق   .فاختارت نفسها أو ملكها فطلقت نفسها واحدة ألن كل هذا بطالقه وقع عليها

وإن وقع الطالق الذي أوقع ال ميلك فياه   :قال .من قبل الزوج مثل اإليالء وغريه مما ميلك فيه الرجعة
جعة ألن الطالق الثاين والثالث ال يقاع إال بغاياة   الرجعة مل يقع عليها إال الطالق الذي أوقع ميلك فيه الر

إذا وقع عليك طالقاي   :األوىل بعد وقوعها فال يقع طالقه على امرأة ال ميلك رجعتها وذلك مثل قوله
 فأنت طالق فخالعها فوقعت عليها تطليقة اخللع وال يقع عليها غريها ألن الطالق الذي أوقع 
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 أنت طالق إذا  :إذا قال هلا :قال الربيع .بعده غري زوجه وال ميلك رجعتها باخللع يقع وهي  

 الفسخ  

  .وكل فسخ كان بني الزوجني فال يقع به طالق ال واحدة وال ما بعدها :قال الشافعي رمحه اهلل 

يفساخ  وذلك أن يكون عبد حتته أمة فتعتق فتختار فراقه أو يكون عنينا فتخري فراقه أو ينكحها حمرماا ف  
ولاو قاال رجال     .نكاحه أو نكاح متعة وال يقع هبذا نفسه طالق وال بعده ألن هذا فسخ بال طالق

أنت طالق أين كنت فطلقها تطليقة مل يقع عليها إال هي ألاا إذا طلقت واحدة فهي طالق أين  :المرأته
أنت  :اولو قال هل .أنت طالق حيث كنت وأىن كنت ومن أين كنت :وهكذا لو قال هلا .كانت

أردت أنت طالق إذا كنت طالقا وقاع   :طالق طالقا كانت طالقا واحدة ويسأل عن قوله طالقا فإن قال
أردت اثنتني وقعات اثنتاان    :فإن قال .اثنتان األوىل بإيقاعه الطالق والثانية باحلنث واألوىل هلا غاية

أنت طالق إذا  :ولو قال هلا :أردت إفهام األوىل بالثانية أحلف وكانت واحدة قال :وإن قال .معا
 .قدم فالن بلد كذا وكذا فقدم فالن ذلك البلد طلقت وإن مل يقدم ذلك البلد وقدم بلدا غريه مل تطلق

أنت طالق كلما قدم فالن فكلما قدم فالن طلقت تطليقة مث كلما غاب من املصر وقدم فهاي   :ولو قال
أنت طالق إذا قدم فالن فقدم بفالن ميتاا مل   :ولو قال هلا .طالق أخرى حىت يأيت على مجيع الطالق

أنت طالق إذا قدم فالن فقدم بفالن مكرها مل تطلق ألن حكم ماا   :ولو قال هلا .تطلق ألنه مل يقدم



أنت طالق مىت رأيت فالنا هبذا البلد فرأته وقد قدم به مكرهاا   :ولو قال .فعل به مكرها كما مل يكن
قال  .س فالن وليس يف رؤيتها فالنأ إكراه هلا يبطل به عنها الطالقطلقت ألنه أوقع الطالق برؤيتها نف

إذا كان كل قدومه وهي يف العدة فأما إذا خرجت من العدة فغاب مث قدم مل يقع عليها طاالق   :الربيع
أنت طالق إن كلمت فالنا فكلمت فالنا  :قال الشافعي ولو قال هلا .ألاا ليست بزوجة وهي كأجنبية

إن كلمته حيث يسمع كالمها طلقت وإن مل يسمعه وإن كلمته ميتا أو نائما أو حبيث ال وهو حي طلقت 
ولو كلمته وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها مل تطلاق   .يسمع أحد كالم من كلمه مبثل كالمه مل تطلق

 ألنه ليس بالكالم الذي يعرف الناس وال يلزمها به حكم حبال وكذلك لو أكرهت على كالمه مل تطلاق 
وسأل عما ناوى يف   .أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت األوىل :وإذا قال المرأته وقد دخل هبا

اللتني بعدها فإن كان أراد تبيني األوىل فهي واحدة وإن كان أراد إحداث طالق بعد األوىل فهو ماا أراد  
 إن أراد بالثالثة  .و

   
 

 1857 :صفحة 
 
هبا طالقا ثالثا فهي ثالثة وإن مات قبل أن يسأل فهي ثالث ألن ظااهر   تبيني الثانية فهي اثنتان وإن أراد  

أنت طالق وطالق طالق وقعت عليها اثنتان األوىل والثانية اليت كانات   :ولو قال هلا .قوله إاا ثالث
قاا  بالواو ألاا استئناف كالم يف الظاهر ودين يف الثالثة فإن أراد هبا طالقا فهي طالق وإن مل يرد هباا طال 

أردت بالثانية إفهام الكالم األول والثالثة إحداث  :ولو قال .وأراد إفهام األول أو تكريره فليس بطالق
طالق كانت طالقا ثالثا يف احلكم ألن ظاهر الثانية ابتداء طالق ال إفهام ودين فيما بينه وبني اهلل تعاىل وال 

أنت  :وهكذا إن قال هلا .ق ال إفهاما وإن احتملتهيدين يف القضاء وتقع الثالثة ألنه أراد هبا ابتداء طال
أنت طاالق   :ولو قال هلا .طالق مث أنت طالق مث أنت طالق وقعت اثنتان ودين يف الثالثة كما وصفت

وأنت طالق مث أنت طالق وقعت ثالث ألن األوىل ابتداء طالق والثانية استئناف وكذلك الثالثة ال تكون يف 
أنت طالق بل طاالق كانات    :ولو قال هلا .ا ليست على سياق الكالم األولالظاهر إال استئنافا ألا

أردت إفهاما أو تكرير األوىل عليها مل يدين يف احلكم ألن بل إيقاع طاالق   :ولو قال .طالقا اثنتني
أنت طالق طالقا كانت واحدة إال أن يريد بقوله طالقا ثانية  :ولو قال هلا .حادث ال إفهام ماض غريه

  .الق طالقا ابتداء صفة طالق كقوله طالقا حسنا أو طالقا قبيحاألن ط



  
 ID ' '     عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة للياايل

 أجري عليها 
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 ذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إ  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 لوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فا  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 أو  مع سقوط املعدود (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
   
 

 1858 :صفحة 



 
   

 الطالق باحلساب  

أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعدها واحادة   :ولو قال هلا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أردت واحدة ومل أرد باليت قبلها أو بعدها طالقا مل يادين يف احلكام    :فإن قال .كانت طالقا اثنتني

أنت طالق واحدة قبلها واحادة   :ولو طلقها واحدة مث راجعها مث قال .ودين فيما بينه وبني اهلل تعاىل
  .أردت أين كنت قد طلقتها قبلها واحدة أحلف ودين يف احلكم :فقال

أردت بعدها واحدة أوقعها علياك   :مث قال .أنت طالق واحدة بعدها واحدة مث سكت :ولو قال 
  .كم ودين فيما بينه وبني اهلل تعاىلبعد وقت أو ال أوقعها عليك إال بعده مل يدين يف احل

بدنك أو رأسك أو فرجك أو رجلك أو يدك أو مسى عضوأ من جسادها أو   :وإذا قال الرجل المرأته 
بعضك طالق أو جزء منك طالق أو مسى  :ولو قال هلا .إصبعها أو طرفا ما كان منها طالق فهي طالق

أنت طالق نصف أو ثلث أو  :وإذا قال هلا .عضجزءا من ألف جزء طالقا كانت طالقأ والطالق ال يتب
أنت طالب نصافي   :ولو قال هلا .ربع تطليقة أو جزء من ألف جزء كانت طالقا والطالق ال يتبعض

أردت أن يقع نصف حبكمه ما كان ونصف  :أو يقول .تطليقة كانت طالقا واحدة إال أن يريد اثنتني
قال هلا أنت طالق ثالثة أثالث تطليقة أو أربعة أرباع وكذلك لو  .مستأنف حبكمه ما كان فتطلق اثنتني

تطليقة كان كل واحد من هؤالء تطليقة واحدة ألن كل تطليقة جتمع نصفني أو ثالثة أثاالث أو أربعاة   
أنت طالق نصف وثلث وسدس  :وهكذا لو قال هلا .أرباع إال أن ينوي به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ

 :ولو نظر رجل إىل امرأة له وامرأة معها ليست له بامرأة فقال .ليقةتطليقة أو نصف وربع وسدس تط

 :إحداكما طالق كان القول قوله فإن أراد امرأته فهي طالق وإن أراد األجنبية مل تطلق امرأته وإن قاال 

أنات طاالق    :ولو قال المرأته .وكانت امرأته حباهلا مل يقع عليها طالق .أردت األجنبية أحلف
ما نويت شيئا مل تكن طالقاأ إال   :ني كانت طالقا واحدة وسئل عن قوله يف اثنتني فإن قالواحدة يف ثنت

أردت  :وإن قال .واحدة ألن الواحدة ال نكون داخلة يف اثنتني باحلساب فهو ما أراد فهي طالق اثنتني
احادة  أنت طاالق و  :ولو قال :قال .واحدة يف اثنتني مقرونة بثنتني كانت طالقا ثالثا يف احلكم

  .واحدة واثنتني باقية يل عليك كانت طالقا واحدة :ولو قال .وواحدة كانت طالقا اثنتني

  :واحدة وواحدة باقية يل عليك وواحدة ال أوقعها عليك إال واحدة ولو قال :وكذلك لو قال 
   



 
 1859 :صفحة 

 
  .تكلم بالطالق أنت طالق واحدة ال يقع عليك إال واحدة تقع عليك وقعت عليها واحدة حني  

 .قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة :وإذا كان لرجل أربع نسوة فقال 

اثنتني أو ثالثا أو أربعا إال أن يكون نوى أن كل واحدة من الطالق تقسام بيناهن    :وكذلك لو قال
قاد   :ثا أو أربعا فإن قالواحدة أو اثنتني أو ثال :فتكون كل واحدة منهن طالقا ما مسى من مجاعتهن

وكذلك ما زاد إىل أن يبلغ مثان تطليقات  .أوقعت بينكن مخس تطليقات فكل واحدة منهن طالق اثنتني
أرت أن يكون ثالثا أو أربعا أو  :فإن قال .فإن زاد على الثمان شيئا من الطالق كن طوالق ثالثا ثالثا

يدين يف األخر معها يف احلكم ودين فيما بينه وبني اهلل  مخسا لواحدة منهن كانت اليت أراد طالقا ثالثا ومل
بينكن مخس تطليقات لبعضكن فيها أكثر مماا   :ولو كان قال .تعاىل وكان من بقي طالقا اثنتني اثنتني

لبعض كان القول قوله وأقل ما تطلق عليه منهن واحدة يف احلكم مث يوقف حىت يوقع على من أراد بالفضل 
ون له أن حيدث إيقاعا مل يكن أراده يف أصل الطالق فإن مل يكن نوى بالفضل واحدة منهن الفضل وال يك

منهن فشاء أن تكون التطليقة الفضل بينهن أرباعأ فكن مجيعا تطليقتني ويكون أحق بالرجعة كان ذلاك  
  .له

لق أنت طاا  :وإن قال .أنت طالق ثالثأ إال اثنتني فهي طالق واحدة :إذا قال الرجل المرأته .و 
أنت طالق ثالثا إال ثالثأ كانت طالقا ثالثأ إاماا يكاون    :وإن قال .ثالثا إال واحدة فهي طالق اثنتني

االستثناء جائزا إذا بقي مما مسى شيء يقع به شيء مما أوقع فأما إذا مل يبق مما مسى شيئأ مما استثىن فال جيوز 
مث طالق وطالق إال واحدة كانت طالقأ ثالثا  أنت طالق :ولو قال هلا .االستثناء واالستثناء حينئذ حمال

مباارك   :ألنه قد أوقع كل تطليقة وحدها وال جيوز أن يستثين واحدة من واحدة كما لو قال لغالمني له
سامل حر إال سامل  :حر وسامل حر إال سامل مل جيز االستثناء ووقع العتق عليهما معا كما ال جيوز أن يقول

وإذا طلق واحادة   .ق الكالم وجيوز إذا مجعه مث بقي شيء يقع به بعض ما أوقعال جيوز االستثناء إذا فر
 :وإذا قال المرأته .واستثىن نصفها فهي طالق واحدة ألن ما بقي من الطالق يكون تطليقة تامة لو ابتدأه

  .أنت طالق إن شاء اهلل مل تطلق واالستثناء يف الطالق والعتاق والنذر كهو يف األميان ال خيالفها



أنت طالق إن شاء فالن مل تطلق حىت يشاء فالن وإن مات فالن قبل أن يشاء أو خارس أو   :ولو قال 
مل يشأ فالن فالقول قول الزوج مع  :قد شاء فالن وقال الزوج :فإن قالت .غاب فهي امرأته حباهلا

 ميينه ولو شاء فالن وهو معتوه أو مغلوب على عقله من غري سكر مل تكن 
   
 

 1860 :صفحة 
 
 :وإذا قال المرأته .طالقا ولو شاء وهو سكران كانت طالقا ألن كالمه سكران كالم يقع به احلكم  

أنت طالق واحدة بائنا فهي طالق واحدة ميلك الرجعة وال يكون البائن بائنأ مما ابتدأ من الطالق إال ما أخذ 
ا وله والؤه ألن قضاء النيب صلى اهلل أنت حر وال والء يل عليك كان حر :عليه جعال كما لو قال لعبده

أن املطلق واحدة واثنتني ميلك الرجعة يف العادة   :عليه وسلم أن الوالء ملن أعتق وقضاء اهلل تبارك وتعاىل
أنت طالق  :فال يبطل ما جعل اهلل عز وجل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم المرىء بقول نفسه وإن قال هلا

أشد أو أفظع أو أعظم أو أطول أو أكرب فهي طالق واحدة ال أكثر مناها   واحدة غليظة أو واحدة أغلظ أو
أنت طالق ثالثا تقع يف كل ياوم   :وإذا قال المرأته .ويكون الزوج يف كلها ميلك الرجعة ملا وصفت

ولو وقعت عليها واحدة يف أول يوم فإن ألقت محال فبانت منه مث جاء الغاد وال   .واحدة كان كما قال
أنت طالق يف كل شهر فوقعت األوىل يف أول شهر  :فإن قال .نه مل تقع الثانية وال الثالثةعدة عليها م

ووقعت اآلخرتان واحدة يف كل شهر قبل مضي العدة وقعت الثالث ولومضت العدة فوقع منهن شيء بعد 
وقعت أنت طالق ثالثا كل سنة واحدة ف :ولو قال هلا .مضي العدة مل يلزمها ألنه وقع وهي غري زوجة

األوىل فلم تنقض عدهتا منها حىت راجعها فجاءت السنة الثانية وهي زوجة وقعت الثانية فإن راجعهاا يف  
العدة وجاءت السنة الثالثة وقعت الثالثة وكذلك لو مل يراجعها يف العدة ولكن نكحها بعد مضي العادة  

لثانية وهي غري زوجة وال يف ولو وقعت األوىل مث جاءت السنة ا .فجاءت السنة وهي عنده وقع الطالق
ولو نكحها بعده وجاءت السنة الثانية وهي عنده وقعت الثانية وإن نكحها بعده  .عدة منه مل تقع الثانية

ولو خالعها فكانت يف عدة منه وجاءت سنة  .وجاءت السنة الثالثة وهي عنده وقعت الثالثة ألاا زوجة
أنت  :ليها الطالق يف عدة ال ميلك رجعتها فيها ولو قال هلاهي يف عدة إال أنه ال ميلك رجعتها مل يقع ع

طالق كلما مضت سنة فخالعها مث مضت السنة األوىل وليست له بزوجة كانت يف عدة منه أو يف غري عدة 
فإن نكحها نكاحا جديدا فكلما مضت سنة  .مل يلزمه الطالق ألن وقت الطالق وقع وليست له بزوجة



أناه   :وللشافعي قول آخر :قال الربيع .ة حىت ينقضي طالق امللك كلهمن يوم نكحت وقعت تطليق
قال الشافعي لو قال  .إذا خالعها مث تزوجها مل يقع عليها الطالق مبجيء السنة ألن هذا غري النكاح األول

أنت طالق يف كل شهر واحدة أو يف مضي كل شهر واحدة مث طلقها ثالثا قبل أن يقع منهن شيء  :هلا
 قع بعضهن ونكحت بعد ما و
   
 

 1861 :صفحة 
 
زوجا غريه فأصاهبا مث نكحها فمرت تلك الشهور مل يلزمها من الطالق شيء ألن طالق ذلاك امللاك     

مضى عليه كله وحرمت عليه فال حتل إال بعد زوج ونكاح جديد وكانت كمن مل تنكح قط يف أن ال يقع 
ن طلقها واحدة أو اثنتني فبقي من طالق ذلك امللاك  عليها طالق عقده يف امللك الذي بعد الزوج ولو كا

  .شيء مث مرت هلا مدة أوقع عليها فيها الطالق وهو ميلكها وقع

كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق فكلما دخلتها وهي زوجة له أو يف عدة من فرقة ال  :وهكذا لو قال 
كح زوجا غريه مث نكحت زوجا غاريه  ميلك الرجعة فهي غري طالق فإذا طلقها ثالثا فحرمت عليه حىت تن

فأصاهبا مث نكحها مث دخل هبا مل يقع عليها الطالق بكالم متقدم يف ملك نكاح قد حرم حىت كان بعاده  
وإذا هدم نكاح الزوج الطالق حىت صارت كمن ابتدأ نكاحاه ممان مل    .زوجا أحل استئناف النكاح

وهكذا لو قال أنت طالق كلماا   .ف من الطالقتنكحه قط هدم اليمني اليت يقع هبا الطالق ألاا أضع
أنت طالق كل  :حضت وغري ذلك مما يقع الطالق فيه يف وقت فعلى هذا الباب كله وقياسه ولو قال هلا

سنة ثالثا فطلقت ثالثا يف أول سنة مث تزوجت زوجا أصاهبا مث نكحها زوجها نكاحا جديدا مل يقع عليها 
أنت  :طالق امللك الذي عقد فيه الطالق بوقت مضى ولو قال هلافيما ميضي من السنني بعد شيء ألن 

طالق يف كل سنة تطليقة فوقعت عليها واحدة أو اثنتان مث تزوجها زوج غريه مث دخل هبا مث طلقها أو مات 
عنها فنكحها األول مث مضت سنة وقعت عليها تطليقة حىت تعد ثالث تطليقات ألن الزوج يهدم الاثالث  

  .حدة وال الثنتنيوال يهمم الوا
  

 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق  (ستة)ثبوت اهلاء يف
 املتقدمة 



  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 بست من شوال  انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :له تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قو  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
   
 

 1862 :صفحة 
 
   

 اخللع والنشوز  

وإن   :قال اهلل تبارك وتعاىل :بن إدريس الشافعي قالأخربنا حممد  :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خاري  قاال   
الشافعي أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن ابنة حممد بن مسلمة كانت عند رافع 

ال تطلقين وأمسكين واقسم يل ما بادا   :إما كربا أو غريه فأراد طالقها فقالتبن خديج فكره منها أمرا 
قال الشافعي وقد روي أن  .وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا  اآلية  :لك فأنزل اهلل تعاىل



ال تطلقين ودعين حيشرين اهلل تعااىل يف   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم بطالق بعض نسائه فقالت
نسائك وقد وهبت يومي وليليت ألخيت عائشة قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
سودة وهبت يومها لعائشة قال الشافعي أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النيب صلى 

ه نأخذ والقرآن يدل على قال الشافعي وهبذا كل .اهلل عليه وسلم تويف عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان
مثل معاين األحاديث بأن بينا فيه إذا خافت املرأة نشوز بعلها أن ال بأس عليهما أن يصاحلا ونشوز البعال  
عنها بكراهيته هلا فأباح اهلل تعاىل له حبسها على الكره هلا فلها وله أن يصاحلا ويف ذلك دليال علاى أن   

وعاشروهن باملعروف  إىل  خريا كاثريا     :هلل عز وجلوقد قال ا .صلحها إياه بترك بعض حقها له
فإذا رجعت  .قال الشافعي فيحل للرجل حبس املرأة على ترك بعض القسم هلا أو كله ما طابت به نفسا

فيه مل حيل له إال العدل هلا أو فراقها ألاا إاما هتب يف املستأنف ما مل جيب هلا فما أقامت على هبته حل وإذا 
وإذا وهبت له ذلاك   :قال .ه حل ما مضى باهلبة ومل حيل ما يستقبل إال بتجديد اهلبة لهرجعت يف هبت

فاإن   :قاال  .فأقام عند امرأة له أياما مث رجعت استأنف العدل عليها وحل له ما مضى قبل رجوعها
 رجعت وال يعلم بالرجوع فأقام على ما حللته منه مث علم أن قد رجعت استأنف العدل من يوم علام وال 

 .ال أفارقها وال أعدل هلا أجرب على القسم هلا وال جيرب على فراقها :وإن قال .بأس عليه فيما مضى

  .وال جيرب على أن يقسم هلا اإلصابة وينبغي له أن يتحرى هلا العدل فيها :قال

اجلمااع  وهكذا لو كانت منفردة به أو مع أمة له يطؤها أمر بتقوى اهلل تعاىل وأن ال يضر هبا يف  :قال 
ومل يفرض عليه منه شيء بعينه إاما يفرض عليه ما ال صالح هلا إال به من نفقة وسكىن وكسوة وأن يأوي 

 ولو أعطاها ماال  :قال .إليها فأما اجلماع فموضع تلذذ وال جيرب أحد عليه
   
 

 1863 :صفحة 
 
هلا وكان عليه أن يعدل هلا فيوفيها  على أن حتلله من يومها وليلتها فقبلته فالعطية مردودة عليه غري جائزة  

قال ولو حللته فوهب هلا شيئا على  .ما ترك من القسم هلا ألن ما أعطاها عليه ال عني مملوكة وال منفعة
غري شرط كانت اهلبة هلا جائزة ومل يكن له الرجوع فيها إذا قبضتها وإن رجعت هي يف حتليله فيما مضى 

يما مل ميض كان هلا وعليه أن يعدل ألاا مل متلك ما مل مياض فيجاوز   مل يكن هلا وإن رجعت يف حتليله ف
  .حتليلها له فيما ملكت



  
 مجاع القسم للنساء  

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كال    :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل 
لم يقول قوال معناه ما أصف  لن تستطيعوا قال الشافعي مسعت بعض أهل الع  .امليل فتذروها كاملعلقة

أن تعدلوا  إاما ذلك يف القلوب  فال متيلوا كل امليل  ال تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصري امليل بالفعل الاذي  
ليس لكم فتذروها وما أشبه ما قالوا عندي مبا قالوا ألن اهلل عز وجل جتاوز عما يف القلوب وكتب علاى  

قد علمنا ما فرضنا   :يل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل امليل قال اهلل عز وجلالناس األفعال واألقاو
وهلن مثل الذي علايهن بااملعروف  وقاال       :عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياام  وقال يف النساء

وعاشروهن باملعروف  قال الشافعي وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القسم بني النساء فيما وصافت  
قال الشافعي ومل أعلم خمالفا يف أن علاى   .ن قسمه ألزواجه يف احلضر وإحالل سودة له يومها وليلتهام

 :املرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن وقد بلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقسم فيعدل مث يقول

قد بلغنا أنه كان يطاف به حمموال اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم مبا ال أملك يعين واهلل أعلم قلبه و
  .1يف مرضه على نسائه حىت حللنه 

  
 ID ' '      القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكارت املعادود أو

 حذفته قال 
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (سة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخ  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 ية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثان (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  



 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
   
 

 1864 :صفحة 
 
   

 تفريع القسم والعدل بينهن  

وجعل لكم الليل لتساكنوا فياه      :الليل ألنه سكن قال اهلل تبارك وتعاىلقال الشافعي عماد القسم  
وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  قال الشافعي فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر   :وقال

فهن يف القسم سواء وعليه أن يبيت عند كل واحدة منهن  .مسلمات أو كتابيات أو مسلمات وكتابيات
وال يكون له أن يادخل يف   :الشافعي وإذا كان فيهن أمة قسم للحرة ليلتني ولألمة ليلة قالقال  .ليلة

وال بأس أن يدخله يف النهار للحاجة ال ليأوي فإذا أراد  .الليل على اليت مل يقسم هلا ألن الليل هو القسم
 .فإن فعل فال كفارة عليه أن يأوي إىل منزله أوى إىل منزل اليت يقسم هلا وال جيامع امرأة يف غري يومها

وإن مرضت إحدى نسائه عادها يف النهار ومل يعدها يف الليل وإن ماتت فال بأس أن يقيم عنادها   :قال
حىت يواريها مث يرجع إىل اليت هلا القسم وإن ثقلت فال بأس أن يقيم عندها حىت ختف أو متوت مث يويف من 

اد أن يقسم ليلتني ليلتني وثالثا ثالثا كان ذلاك لاه   وإن أر :قال .بقي من نسائه مثل ما أقام عندها
وأكره جماوزة الثالث من العمد من غري أن أحرمه وذلك أنه قد ميوت قبل أن يعدل للثانية وميرض وإن كان 

وإذا قسم المرأة مث غاب مث قدم ابتدأ القسم لليت تليها يف القسم  :قال .هذا قد يكون فيما دون الثالث
ضرا فشغل عن املبيت عندها ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من الغيبة فيبدأ بالقسم لليت وهكذا إن كان حا

وإن كان عندها بعض الليل مث غاب مث قدم ابتدأ فأوفاها قدر ما بقي من الليل مث  :قال .كانت ليلتها
  .كان عند اليت تليها يف آخر الليل حىت يعدل بينهن يف القسم

 .ضا أو متداويا أو هي مريضة أو حائض أو نفساء فذلك قسم حيسبه عليهاا قال وإن كان عندها مري 

وكذلك لو كان عندها صحيحا فترك مجاعها حسب ذلك من القسم عليها إاما القسم على املبيت كياف  
ولو كان حمبوسا يف موضع يصلن إليه فيه عدل بينهن كما يعدل بينهن لاو كاان    :قال .كان املبيت

وإن أحب أن يلزم منزال لنفسه مث يبعث إىل كل واحدة  .الصحيح يف القسم سواءخارجا قال واملريض و



منهن يومها وليلتها فتأتيه كان ذلك له وعليهن فأيتهن امتنعت من إتيانه كانت تاركة حلقها عاصاية ومل  
وامتنعت يكن عليه القسم هلا ما كانت ممتنعة قال وهكذا لو كانت يف منزله أو يف منزل يسكنه فغلقته دونه 

منه إذا جاءها أو هربت أو ادعت عليه طالقا كاذبة حل له تركها والقسم لغريها وترك أن ينفق عليها حىت 
والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن   :وقد قال اهلل تبارك وتعاىل .تعود إىل أن ال متتنع منه وهذه ناشز

 واهجروهن 
   
 

 1865 :صفحة 
 
يف هجرهتا يف املضجع خلوف نشوزها كان مباحا له أن يأيت غريها من يف املضاجع واضربوهن  فإذا أذن   

وهكذا األمة إذا امتنعت بنفساه أو   :قال الشافعي رمحه اهلل .أزواجه يف تلك احلال وفيما كان مثلها
وكذلك إذا سافر هبا أهلها بإذنه أو غري إذنه فاال   .منعها أهلها منه فال نفقة وال قسم هلا حىت تعود إليه

وإذا سافرت احلرة بإذنه أو بغري إذنه فال قسم هلا وال نفقة إال أن يكون هو الذي  :قال .ة وال قسمنفق
وهي إذا أشخصها خمالفة هلا إذا شخص هو وهي مقيمة ألن  .أشخصها فال يسقط عنه نفقتها وال قسمها

شخوص بنفسه وهو إشخاصه إياها كنقلها إىل منزل فليس له تركها فيه بال نفقة وال قسم وشخوصه هو 
وإذا جنت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت على عقلها فكانت متتنع منه  :قال .الذي عليه القسم ال له

وكذلك لو خرست أو مرضت أو ارتتقت  .سقط حقها يف القسم فإن مل تكن متتنع فلها حقها يف القسم
سم للرتقاء وإن مل يقدر عليها كما قلنا يق :وإاما قلنا .كان هلا حقها يف القسم ما مل متتنع منه أويطلقها

أال ترى أنا ال جنربه يف القسم  .يقسم للحائض وال حيل له مجاعها ألن القسم على السكن ال على اجلماع
وإذا كان الزوج عنينا أو خصيا أو جمبوبا أو  :على اجلماع وقد يستمتع منها وتستمتع منه بغري مجاع قال

أو ال يقدر عليهن إال بضعف أو إعياء فهو والصحيح القوي يف القسم سواء من ال يقدر على النساء حبال 
وإذا  :قاال  .ألن القسم على ما وصفت من السكن وكذلك هو يف النفقة على النساء وما يلزم هلان 

تزوج املخبول أو الصحيح فغلب على عقله وعنده نسوة انبغى لوليه القائم بأمره أن يطوف به علايهن أو  
ىت يكن عنده ويكون عندهن كما يكون الصحيح العقل عند نسائه ويكن عنده وإن أغفل ذلك يأتيه هبن ح

ولو كان رجل جين  :قال .فبئس ما صنع وإن عمد أن جيور به أمث هو وال مأمث على مغلوب على عقله
هن ويفيق وعنده نسوة فعزل يف يوم جنونه عن نسائه جعل يوم جنونه كيوم من غيبته واستأنف القسم بينا 



وإن مل يفعل فكان يف يوم جنونه عند واحدة منهن حسب كما إذا كان مريضا فقسم هلا وقسم لألخارى  
ولو قسم هلا صحيحا فجن يف بعض الليل وكان عندها كانت قد استوفت  :قال .يومها وهو صحيح

له  وإن جنت هي أو خرجت يف بعض الليل كان :قال .وإن خرج من عندها أوىف هلا ما بقي من الليل
أن يكون عند غريها وال يوفيها شيئا من قسمها ما كانت ممتنعة منه ويقسم لنسائه البواقي قسم النسااء ال  

ولو استكرهه سلطان أو غريه أو خرج طائعا من عند امرأة يف الليل عااد   :قال .امرأة معهن غريهن
 وإن كان ذلك  :قال .فأوفاها ما بقي من الليل

   
 

 1866 :صفحة 
 
نهار مل يكن عليه فيه شيء إذا مل يكن ذاهبا إىل غريها من نسائه وال أكره يف النهار شيئا إال أثارة  يف ال  

 .غريها من أزواجه فيه مبقام أو مجاع فإذا أقام عند غريها يف اارها أوفاها ذلك من يوم اليت أقام عندها

ج ويأتيهن كيف شاء أكثر مما يأيت ولو كان له مع نسائه إماء يطؤهن مل يكن لإلماء قسم مع األزوا :قال
النساء يف األيام والليايل واجلماع وأقل كما يكون له أن يسافر ويغيب يف املصر عن النساء فإذا صاار إىل  

وكذلك يكون له ترك اجلواري واملقام مع النساء غري أين أحب يف األحوال كلها أن  .النساء عدل بينهن
وهكذا إذا كان له جوار ال امرأة معهن كان عناد   :قال .واريال يؤثر على النساء وأن ال يعطل اجل

أيتهن شاء ما شاء وكيفما شاء وأحب له أن يتحرى استطابة أنفسهن مبقاربة وأن جيعل لكل واحدة منهن 
وإذا تزوج الرجل املرأة وخلى بينه وبينها فعليه نفقتها والقسم هلا من يوم خيلون بيناه   :قال .حظا منه

وإذا كان لرجل أربع نسوة فقسم لثالث وترك واحدة عامدا أو ناسيا قضاها األيام اليت  :قال .وبينها
ترك القسم هلا فيها متتابعات ال فرق بينهن واستحلها إن كان ترك القسم هلا أربعني ليلة فله مناها عشار   

دمت امرأة له كانت فيقضيها العشر متتابعات ولو كان نساؤه احلواضر ثالثا فترك القسم هلن ثالثني ليلة وق
غائبة بدأ فقسم لليت ترك القسم هلا يومها ويوم املرأتني اللتني قسم هلما وتركها وذلك ثالث مث قسم للغائبة 
يوما مث قسم لليت ترك القسم هلا ثالثا حىت يوفيها مجيع ما ترك هلا من القسم ولو قسم رجل باني نساائه   

يقسم هلا أوترك القسم هلا مل يكن عليه إال أن يستحل اليت تارك  يومني أو ثالثا لكل امرأة مث طلق امرأة مل 
ولو كان لرجال   :قال .القسم هلا ولو راجعها أو نكحها نكاحأ جديدا أوفاها ما كان هلا من القسم

زوجة مملوكة وحرة فقسم للحرة يومني مث دار إىل اململوكة فعتقت فإن كانت عتقت وقد أوفاها يومهاا  



رة فقسم هلا يوما ولألمة اليت أعتقت يوما وإن مل يكن أوفاها ليلتها حىت عتقات يبيات   وليلتها دار إىل احل
 :قاال  .عندها ليلتني حىت يسويها باحلرة ألاا قد صارت كهي قبل أن تستكمل حظها من القسام 

ه وكذلك إذا أحرمت بأمر .ويقسم للمرأة قد آىل منها وللمرأة قد تظاهر منها وال يقرب اليت تظاهر منها
  .قسم هلا ومل يقرهبا وكذلك القسم لو كان هو حمرما وال يقرب واحدة ممن معه يف إحرامه

  
 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 و دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي ه  
  
   
 

 1867 :صفحة 
 
   

 القسم للمرأة املدخول هبا  

أخربنا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد امللك  :قال الشافعي رمحه اهلل 
صبحت عنده قاال  بن أيب بكر بن عبد الرمحن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني تزوج أم سلمة وأ

ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت    :هلا
قال الشافعي أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج عن حبيب بن أيب ثابت أن عبد احلميد بن عبد اهلل بان أيب  

عا أبا بكر بن عبد الرمحن بن عمرو والقاسم بن حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أخرباه أاما مس
احلارث بن هشام حيدث عن أم سلمة أاا أخربته أاا ملا قدمت املدينة أخربهتم أاا ابنة أيب أمية بن املغارية  

أتكتبني إىل أهلاك فكتبات    :ما أكذب الغرائب حىت أنشأ أناس منهم احلج فقالوا :فكذبوها وقالوا
وازددت عليهم كرامة فلما حللت جاءين رسول اهلل صلى اهلل  فصدقوين :معهم فرجعوا إىل املدينة قالت
أنا أكارب    :ما مثلي نكح أما أنا فال ولد يف وأنا غيور ذات عيال قال :عليه وسلم فخطبين فقلت له

منك وأما الغرية فيذهبها اهلل تعاىل وأما العيال فإىل اهلل ورسوله  فتزوجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  



هذه متنع رسول اهلل  :فقال .أين زناب  حىت جاء عمار بن ياسر فاختلجها  :يها ويقولفجعل يأت
أين زناب  فقالات    :صلى اهلل عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

ين إ  :قريبة بنت أيب أمية وواقفها عندما أخذها عمار بن ياسر فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم 
فقمت فوضعت ثقايل وأخرجت حبات من شعري كانت يف جرة وأخرجت شحما  :آتيكم الليلة  قالت

فبات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصابح فقاال حاني     :فعصدته له أو صعدته شك الربيع قالت
إن لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك إن أسبع أسبع لنسائي  قال الشافعي أخربناا    :أصبح
للبكر سبع وللثيب ثالث قال الشافعي وحديث ابن جريج ثابت عان   :عن محيد عن أنس أنه قال مالك

النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيه داللة على أن الرجل إذا تزوج البكر كان له أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج 
فيبدأ من السابع ومان    الثيب كان له أن يقيم عندها ثالثا وال حيسب عليه لنسائه الاليت كن عنده قبلها

وإن مل  :قال .وليس له يف البكر وال الثيب إال إبقاؤمها هذا العدد إال أن حيلاله منه :قال .الثالث
 يفعل وقسم لنسائه عاد فأوفامها هذا العدد كما 

   
 

 1868 :صفحة 
 
ثيبان أو بكر ولو دخلت عليه بكران يف ليلة أو  :قال .يعود فيما ترك من حقهما يف القسم فيوفيهما  

وإن دخلتا معا عليه أقرع بينهما فأيتهما خرج سهمها بدأ فأوفاها أيامها ولياليها  .وثيب كرهت له ذلك
وإن مل يقرع فبدأ بإحدامها رجوت أن يسعه ألنه ال يصل إىل أن يوفيهما حقهما إال بأن يبدأ بإحدامها وال 

فإن فعال مل أر   :قال .هما مواالة أيامهاأحب له أن يقسم بينهما أربع عشرة ألن حق كل واحدة من
عليه إعادة أيام هلا بعد العدة اليت أوفاها إياها وإن دخلت عليه إحدامها بعد األخرى بدأ فأوىف اليت دخلت 

وإذا بدأ باليت دخلت عليه آخرا أحببت له أن يقطع ويويف األوىل قبلها فإن مل  :قال .عليه أوال أيامها
وإذا فرأ  :قال . يكن هلا زيادة على أيامها وال يزاد أحد يف العدد بتأخري حقهايفعل مث أوىف األوىل مل

فإن كانت عنده امرأتان مث نكح  :قال .من أيام البكر والثيب استأنف القسم بني أزواجه فعدل بينهن
قسم بعد عليهما واحدة فدخلت بعد ما قسم لواحدة فإذا أوىف اليت دخلت عليه أيامها بدأ باليت كان هلا ال

 .وال يضيق عليه أن يدخل عليها يف أي يوم أو أي ليلة شاء من ليايل نساائه  :اليت كانت عنده قال



وال أحب يف مقامه عند بكر وال ثيب أن يتخلف عن صالة وال بر كان يعمل قبال العارس وال    :قال
  .شهود جنازة وال جيوز له أن يتخلف عن إجابة دعوة

  
 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء  (ومثانية أيام) :ىلكقوله اهلل تعا

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :وحذفها فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -لفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله ا  
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .الم العربسبق وإن كان أحدمها يل سيحد ك  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
   



 
 1869 :صفحة 

 
   

 سفر الرجل باملرأة  

حممد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد اهلل عن عائشاة  أخربين عمي  :قال الشافعي رمحه اهلل 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد سفرأ أقرع بني نسائه فأيتهن خرج   :رضي اهلل عنها قالت

فإذا كان للرجل نسوة فأراد سفرا فليس بواجب أن خيارج هبان وال    :سهمها خرج هبا  قال الشافعي
خلروج هبن أو ببعضهن فذلك له فإن أراد اخلروج بواحدة أو اثنتني أقرع بني نسائه بواحدة منهن وإن أراد ا

وهكاذا إن أراد   .فأيتهن خرج سهمها خرج هبا ومل يكن له أن خيرج بغريها وله أن يتركها إن شااء 
سم اخلروج باثنتني أو ثالث مل خيرج بواحدة منهن إال بقرعة فإن خرج بواحدة منهن بغري قرعة عليه أن يق

  .ملن بقي بقدر مغيبه مع اليت خرج هبا

فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان هلا السفر خالصا دون نسائه ال حيتسب عليها وال هلن من مغيباها   :قال 
ولو أراد السفر لنقلة مل يكن له أن ينتقل  :قال .معه يف السفر منفردة شيء وسواء قصر سفره أو طال

ولو خرج مسافرا بقرعة مث أزمع املقام لنقلة كان  :قال .ل مقامه معهابواحدة منهن إال أوىف البواقي مث
لليت سافر هبا بالقرعة ما مضى قبل إزماعه املقام على النقلة وحسب عليها مقامه معها بعد النقلاة فاأوىف   

ولو أقرع بني نسائه على سفر فخرج سهم واحدة فخرج هبا مث أراد سفرا  :قال .البواقي حقوقهن فيها
 .رجوعه من ذلك السفر كان ذلك كله كالسفر الواحد ما مل يرجع فإذا رجع فأراد سفرا أقارع قبل 

ولو سافر بواحدة فنكح يف سفره أخرى كان لليت نكح ما للمنكوحة من األيام دون اليت سافر هبا  :قال
ه شيئأ ألناه مل  مث استأنف القسم بينهما بالعدد وال حيسب لنسائه الاليت خلف من األيام اليت نكح يف سفر

  .يكن حيث ميكنه القسم هلن
  

 ID ' '     مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلاة
 وجزء منها 

  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   



  
  .وهو اليومعلى إرادة ما يتبعها   
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 ت اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبا  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
   
 

 1870 :صفحة 
 
   

 نشوز املرأة على الرجل  

الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعاض  إىل    :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل 
سبيال  قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن إياس بن   :قوله

فأتااه   :ال تضربوا إماء اهلل  قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عبد اهلل بن أيب ذياب قال
طاف بآل حمماد  فأ .يا رسول اهلل ذئر النساء على أزواجهم فأذن يف ضرهبن :عمر بن اخلطاب فقال

لقد أطاف الليلاة باآل حمماد      :نساء كثري كلهن يشتكني أزواجهن فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
سبعون امرأة كلهن يشتكني أزواجهن وال جتدون أولئك خياركم  قال الشافعي يف اي النيب صلى اهلل عليه 

شبه أن يكون صلى اهلل عليه لن يضرب خياركم  ي  :وسلم عن ضرب النساء مث إذنه يف ضرهبن وقوله
 :وسلم اى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن مباحا هلم الضرب يف احلق واختار هلم أن ال يضربوا لقوله

وحيتمل أن يكون قبل نزول اآلية بضرهبن مث أذن هلم بعد نزوهلا بضرهبن قاال   :لن يضرب خياركم قال
أن ضرهبن مباح ال فرض أن يضربن وختتار لاه مان    لن يضرب خياركم داللة على :الشافعي ويف قوله



ذلك ما اختار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنحب للرجل أن ال يضرب امرأته يف انبساط لسااا علياه  
والاليت ختاافون نشاوزهن  أن     :قال الشافعي وأشبه ما مسعت واهلل أعلم يف قوله .وما أشبه ذلك

وهن  ألن العظة مباحة فإن جلجن فأظهرن نشوزا بقاول أو فعال    خلوف النشوز دالئل فإذا كانت  فعظ
فاهجروهن يف املضاجع  فإن أقمن بذلك على ذلك  فاضربوهن  وذلك بني أنه ال جيوز هجرة يف املضجع 

وحيتمل يف  ختافون نشوزهن  إذا نشزن فأبن  :قال .وهو منهي عنه وال ضرب إال بقول أو فعل أو مها
وال يبلغ يف الضرب حادا   :قال .أن جتمعوا عليهن العظة واهلجرة والضرب النشوز فكن عاصيات به

ويهجرها يف املضجع حىت ترجع عان النشاوز وال    :وال يكون مربحا وال مدميا ويتوقى فيه الوجه قال
واهلجرة يف املضجع تكون  .جياوز هبا يف هجرة الكالم ثالثا ألن اهلل عز وجل إاما أباح اهلجرة يف املضجع

وال جياوز   :هجرة كالم واى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جياوز باهلجرة يف الكالم ثالثا قال بغري
وأصل ما ذهبنا إليه مان أن ال قسام    :قال .ألحد أن يضرب وال يهجر مضجعا بغري بيان نشوزها

وضرهبا يف النشوز للممتنعة من زوجها وال نفقة ما كانت ممتنعة ألن اهلل تبارك وتعاىل أباح هجرة مضجعها 
 ومىت تركت النشوز مل حتل هجرهتا وال ضرهبا وصارت على حقها كما  :قال .واالمتناع نشوز

   
 

 1871 :صفحة 
 
وللرجال علايهن درجاة      :يف قوله عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كانت قبل النشوز  

بعض األمور من مؤنتها وله عليها مما ليس  وعاشروهن باملعروف  وهو ما ذكرنا مما هلا عليه يف  :وقوله
  .هلا عليه ولكل واحد منهما على صاحبه

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلاها     :قال الشافعي قال اهلل عز وجل 
يادعي  قال الشافعي واهلل أعلم مبعىن ما أراد فأما ظاهر األية فإن خوف الشقاق بني الزوجني أن  .اآلية

كل واحد منهما على صاحبه منع احلق وال يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به وال ينقطع ما 
بينهما بفرقة وال صلح وال ترك القيام بالشقاق وذلك أن اهلل عز وجل أذن يف نشوز املرأة بالعظة واهلجارة  

جناح عليهما فيما افتدت به واى إذا  والضرب ولنشوز الرجل بالصلح فإذا خافا أن ال يقيما حدود اهلل فال
أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا قال الشافعي فإذا ارتفع الزوجاان املخاوف   
شقاقهما إىل احلاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكمأ من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفا 



وليس له أن يأمرمها يفرقان إن رأيا إال بأمر الزوج وال يعطيا من  :قال .أمرمها ويصلحا بينهما إن قدرا
فإن اصطلح الزوجان وإال كان على احلاكم أن حيكم لكل واحد منهما على  :قال .مال املرأة إال بإذاا

وذلك أن اهلل عز وجل إاما ذكر أاما  إن يريدا  :قال .صاحبه مبا يلزمه من حق يف نفس ومال وأدب
وأختار لإلمام أن يساأل الازوجني أن يتراضايا     :قال .ق اهلل بينهما  ومل يذكر تفريقاإصالحا يوف

باحلكمني ويوكالمها معا فيوكلهما الزوج إن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا على ما رأيا من أخذ شيء أو غاري  
ا ذلك عين وإن جعل إليهما إن رضيت بكذا وكذا فأعطياه :قال .أخذه إن اختربا توليا من املرأة عنه

واسأالها أن تكف عين كذا وللمرأة أن توكلهما إن شاءت بأن يعطيا عنها يف الفرقة شيئا تسميه إن رأياا  
أنه ال يصلح الزوج غريه وإن رأيا أن يعطياه أن يفعال أو له كذا ويترك هلا كذا فإن فعل ذلك الزوجان أمر 

الفراق وإن رأيا الفراق خريا أمرمها فصارا إلياه وإن  احلكمني بأن جيتهدا فإن رأيا اجلمع خريا مل يصريا إىل 
رجع الزوجان أو أحدمها بعد ما يوكالاما عن الوكالة أو بعضها أمرمها مبا أمرمها به أوال من اإلصالح ومل 

وال جيرب الزوجان على توكيلهما إن مل يوكال وإذا وكالمها  :قال .جيعلهما وكيليهما إال فيما وكال فيه
 فت مل جيز أمر واحد منهما دون صاحبه فإن فرق أحدمها ومل يفرق اآلخر مل جتز الفرقة معا كما وص

   
 

 1872 :صفحة 
 
وإن غاب أحد احلكمني أو غلب على عقلاه بعاث    :وكذلك إن أعطى أحدمها على اآلخر شيئا قال  

وإن غلب  :قال .نحكما غري الغائب أو املغلوب املصلح من قبل احلاكم وبالوكالة إن وكله هبا الزوجا
وإن  :قاال  .أحد الزوجني على عقله مل ميض احلكمان بينهما شيئا حىت يعود إليه عقله مث جيدد وكالة

قال  .غاب أحد الزوجني ومل يفسخ الوكالة أمضى احلكمان رأيهما ومل تقطع غيبة واحد منهما الوكالة
عبيدة السلماين أنه قال يف هذه اآلية  وإن  الشافعي أخربنا الثقفي عن أيوب بن أيب متيمة عن ابن سريين عن
جاء رجل وامرأة إىل علي رضي اهلل  :خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال

عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلاها مث قاال   
رأيتما إن جتمعا أن جتمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالات   تدريان ما عليكما عليكما إن :للحكمني

 :أما الفرقة فال فقال علي رضي اهلل عناه  :رضيت بكتاب اهلل مما علي فيه ويل وقال الرجل :املرأة

كذبت واهلل حىت تقر مبثل الذي أقرت به قال الشافعي أخربنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة مسعه 



اصرب يل وأنفق عليك فكان إذا دخال   :عقيل بن أيب طالب فاطمة بنت عتبة فقالت لهتزوج  :يقول
 :أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة فيسكت عنها حىت دخل عليها يوما وهو برم فقالت :عليها قالت

اءت أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك يف النار إذا دخلت فشدت عليها ثياهباا فجا  
ألفارقن بيناهما وقاال     :عثمان بن عفان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس

فأتيامها فوجدامها قد شادا عليهماا    :فال .ما كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف :معاوية
خنالفه ألن عليا أثواهبما وأصلحا أمرمها قال الشافعي حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء اهلل كما قلنا ال 

ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والزوجان حاضران فإاما خاطب به الزوجني أو من  :إذ قال هلم
ال واهلل حىت تقر مبثال ماا     :أعرب عنهما حبضرهتما بوكالة الزوجني أو رضامها مبا قال وقوله للرجل

كيلهما حىت تعود إىل الرضى بأن يكوناا  أقرت به  أن ال يقضي احلكمان إن رأيا الفرقة إذا رجعت عن تو
ولو كان للحاكم أن يبعث حكمني بفرقة بال وكالة الازوج ماا    .بوكالتك ناظرين مبا يصلح أمركما

ابعثوا ولبعث هو ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك  :احتاج علي رضي اهلل عنه إىل أن يقول هلما
كمان حىت يقر ولو كان للحاكم جرب الزوجني على أن يوكال عليك وإن مل تأذن به ومل حيلف ال ميضي احل

 وليس يف احلديث الذي روي عن  :قال .كان له أن ميضيه بال أمرمها
   
 

 1873 :صفحة 
 
عثمان داللة كالدالئل يف حديث علي رضي اهلل عنه وهو يشبه أن يكون كاحلديث عن علي فإن قاال    

ته فلست بأوىل بأحد الوجهني من غريك بل هو إىل موافقاة  نعم وموافق :فقد حيتمل خالفه قيل :قائل
  .حديث علي كرم اهلل وجهه أقرب من أن يكون قوله خالفه

  
 ما جيوز به أخذ مال املرأة منها  

وآتوا النساء صدقاهتن حنلة  اآلية قال الشافعي فكان يف هذه اآلياة    :قال الشافعي قال اهلل عز وجل 
وقد قال اهلل عاز   :قال .ها ودليل على أاا إذا مل تطب به نفسا مل حيل أكلهإباحة أكله إذا طابت نفس

وهذه اآلية يف معىن اآلية اليت كتبناا   :وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج  إىل  مبينا  قال  :وجل
تكرهها قبلها وإذا أراد الرجل االستبدال بزوجته ومل ترد هي فرقته مل يكن له أن يأخذ من ماهلا شيئا بأن يس



عليه وال أن يطلقها لتعطيه فدية منه فإن فعل وأقر بذلك أو قامت عليه بينة رد ما أخذ منها عليها وإن كان 
 :قال .طلقها عليه لزمه ما مسى من عدد الطالق وكان ميلك فيه الرجعة إن مل يأت على مجيع طالقها

يأهتب من ماهلا شيئا مث يطلقهاا وذلاك أن    ويشبه واهلل تعاىل أعلم أن ال يكون له إذا أزمع على فراقها أن
وال يابني يل رد   :إعطاءها يكون على استطابة نفسه حببسها ال على فراقها ويشبه معاين اخلديعة هلا قال

ولاو علمتاه يرياد     :قال .ذلك عليها لو وهبته بال ضرورة مث طلقها ألن ظاهره أاا طابت به نفسا
ومنعته بعض احلق وأعطته ماال جاز له أخذه وصارت يف معىن مان   االستبدال هبا ومل مينعها حقها فنشزت

خياف أن ال يقيم حدود اهلل وخرجت من أن يكون يراد فراقها فيفارق بال سبب منها وال منع حلق يف حال 
  .متقدمة إلرادته وال متأخرة

  
 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخاذه مان ابان     :أفصح هذا إن ثبت

 عصفور فإن 
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :وت اهلاء يفللدراوردي وحفص بن غياث ثب  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 كرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذ  
  
   
 



 1874 :صفحة 
 
   

 حبس املرأة علي الرجل يكرهها لريثها  

 .يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها  اآلياة   :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل 

أة حق اهلل تعاىل عليه يف عشرهتا باملعروف عن غاري  قال الشافعي يقال واهلل أعلم نزلت يف الرجل مينع املر
 :طيب نفسها وحيبسها لتموت فريثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثىن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وقيل

وعاشروهن بااملعروف     :ال بأس بأن حيبسها كارها هلا إذا أدى حق اهلل تعاىل فيها لقول اهلل عز وجل
يل يف هذه اآلية داللة على أنه إاما حرم عليه حبسها مع منعها احلاق لريثهاا أو   وق :قرأ إىل  كثريا قال

وإذا منعها احلق وحبسها وذهب ببعض ما آتاها فطلبته فهو مردود عليها إذا  :يذهب ببعض ما آتاها قال
 -وهاي الزناا    -فإن أتت عنده بفاحشة  :قال الشافعي وقد قيل .أقر بذلك أو قامت به بينة

لى منع احلق يف القسم ال أن ضرهبا وال منعها نفقة فأعطته بعض ما آتاها حل له أخذه وكانات  فحبسها ع
معصيتها اهلل بالزنا مث معصيته أكرب من معصيتها يف غري الزنا وهي إذا عصته فلم تقم حدود اهلل مل يكن عليه 

ها فماتت عنده مل حيل له فإن حبسها مانعا هلا احلق ومل تأت بفاحشة لريث :قال .جناح فيما افتدت به
إن هذه اآلية  :وقيل .أن يرثها وال يأخذ منها شيئا يف حياهتا فإن أخذه رد عليها وكان أملك برجعتها

الزانية   :والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم  إىل  سبيال  فنسخت بآية احلدود  :منسوخة ويف معىن
لنيب صلى اهلل عليه وسلم  خذوا عين خذوا عين خذوا والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  فقال ا

عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم  فلم يكن على امرأة 
واهلل  -وما أشبه ما قيل من هذا مبا قيل  :حبس مينع به حق الزوجة على الزوج وكان عليها احلد قال

اما بني الزوجني بأن جعل له عليها أن يطلقها حمسنة ومسيئة وحيبسها حمسنة ومسيئة ألن هلل أحك -أعلم 
  .وكارها هلا وغري كاره ومل جيعل له منعها حقها يف حال

  
 ID ' '   احلديث.  

  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  



  .انتهى .غليب الليايل على األياملت (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
   
 

 1875 :صفحة 
 
   

 ما حتل به الفدية  

الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحساان إىل  فيماا     :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل 
افتدت به  قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخربهتا أاا كانات  

لصبح فوجد حبيبة بن مشاس وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج إىل صالة ا .عند أ ثابت بن قيس
أنا حبيبة بنت سهل يا رسول  :بنت سهل عند بابه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  من هذه  قالت

اهلل ال أنا وال ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  هذه حبيبة قد ذكرت 
فقال رسول اهلل صالى اهلل   .ا أعطاين عندييا رسول اهلل كل م :ما شاء اهلل أن تذكر  فقالت حبيبة

خذ منها  فأخذ منها وجلست يف أهلها قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد   :عليه وسلم
عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أاا أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الغلس وهي تشكو شيئا ببداا وهي 

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يا ثابت خذ مناها    :لتفقا .ال أنا وال ثابت بن قيس :تقول
فإن خفاتم أن ال يقيماا     :يف قوله تعاىل -واهلل أعلم  -فأخذ منها وجلست قال الشافعي فقيل 

حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به  أن تكون املرأة تكره الرجل حىت ختاف أن ال تقيم حدود اهلل 
له أو أكثره إليه ويكون الزوج غري مانع هلا ما جيب عليه أو أكثره فإذا كانات هاذا    بأداء ما جيب عليها

وهكذا قاول   :وقيل .حلت الفدية للزوج وإذا مل يقم أحدمها حدود اهلل فليسا معا مقيمني حدود اهلل
رأة يف فال جناح عليهما فيما افتدت به  إذا حل ذلك للزوج فليس حبرام على املرأة وامل  :اهلل عز وجل

كل حال ال حيرم عليها ما أعطت من ماهلا وإذا حل له ومل حيرم عليها فال جناح عليهما معا وهذا كاالم  



فال جيوز  .صحيح جائز إذا اجتمعا معا يف أن ال جناح عليهما وقد يكون اجلناح على أحدمها دون اآلخر
ل من هذا مبا قيل ألن اهلل عز وما أشبه ما قي :قال .فال جناح عليهما وعلى أحدمها جناح :أن يقال

أن  :وقيال  :قال .وجل حرم على الرجل إذا أراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا
 :قاال  .متتنع املرأة من أداء احلق فتخاف على الزوج أن ال يؤدي احلق إذا منعته حقا فتحل الفدياة 

له املفتدية حترجا من أن ال تؤدي حقه أو كراهية له ومجاع ذلك أن تكون املرأة املانعة لبعض ما جيب عليها 
فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج ولو خرج يف بعض ما متنعه من احلق إىل إيذائها بالضرب أجزت ذلك 

 له ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد ناهلا 
   
 

 1876 :صفحة 
 
و مل متنعه بعض احلق وكرهت صحبته حىت خافت متنعه كراهية صاحبته  وكذلك ل :قال .بالضرب  

بعض احلق فأعطته الفدية طائعة حلت له وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسأ على غري فراق حل له أن 
وال وقت يف الفدية كانت أكثر مما أعطاهاا أو   :قال .يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق

فال جناح عليهما فيما افتدت به  وجتوز الفدية عند السلطان ودونه كما   :وجل يقول أقل ألن اهلل عز
  .جيوز إعطاء املال والطالق عند السلطان ودونه

  
 الكالم الذي يقع به الطالق وال يقع  

كذا إن أعطيتين كذا و :اخللع طالق فال يقع إال مبا يقع به الطالق فإذا قال هلا :قال الشافعي رمحه اهلل 
مل أناو   :وإن قاال  :قال .فأنت طالق أو قد فارقتك أو سرحتك وقع الطالق مث مل أحتج إىل النية

إن أعطيتين كذا فأنت بائن أو خلية  :طالقا دين فيما بينه وبني اهلل عز وجل وألزم يف القضاء وإذا قال هلا
 .ويرد شيئا إن أخذه منها فإن أراد الطالق فهي طالق وإن مل يرد الطالق فليس بطالق :أو برية سئل

قد خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه هذا مل يكن طالقا إال بإرادته الطالق ألنه ليس  :وإذا قال هلا :قال
وسواء كان هذا عند غضب أو رضى وذكر طالق أو غري ذكره إاما أنظار إىل   :قال .بصريح الطالق

اخلعين أو بتين أو أبين أو بارئين أو ابرأ مين  :اوإذا قالت املرأة لزوجه .عقد الكالم الذي يلزم ال سببه
ولك علي ألف أو لك هذه األلف أو لك هذا العبد وهي تريد الطالق فطلقها فله ما ضامنت لاه وماا    



اخلعين على ألف ففعل كانت له األلف ماا مل يتنااكرا فاإن     :وكذلك لو قالت له :قال .أعطته
على ألف يل عليك ال أعطيك أو على ألف فلس وأنكر إاما قلت على ألف ضمنها لك غريي أو  :قالت

أنت  :طلقين ولك علي ألف درهم فقال :وإذا قالت املرأة للرجل .حتالفا وكان له عليها مهر مثلها
طالق على ألف إن شئت فلها املشيئة وقت اخليار فإن مل تشأ حىت مضى وقت اخليار مل يكن هلا مشيئة وإن 

  .باطلة وهي امرأته حباهلاشاءت بعد ذلك كانت مشيئتها 

أناا   :خذها مما يل عليك أو قالت :أنت طالق إن أعطيتين ألفا فقالت :وهكذا إن قال هلا :قال 
 :قال .أضمنها لك وأعطيك هبا رهنا مل يكن هذا طالقا ألاا مل تعطه ألفا يف واحد من هذه األحوال

األلف حىت ميضي وقت اخليار مث أعطته إياهاا مل  ولو أعطته ألفا يف وقت اخليار لزمه الطالق فإن مل تعطه 
يلزمه الطالق وسواء هرب الزوج أو غاب حىت مضى وقت اخليار أو أبطأت هي بإعطائه األلف حىت مضى 

 وإذا كان للرجل امرأتان  :قال .وقت اخليار
   
 

 1877 :صفحة 
 
أحادمها أن   : املال قوالنويف .فسألتاه أن يطلقهما بألف فطلقهما يف ذلك اجمللس لزمهما الطالق  

أن على كل واحدة منهما مهر مثلها ألن اخللع وقع على  :األلف عليهما على قدر مهور مثلهما واآلخر
وإن قالات لاه    :قال .وهذا أصح القولني عندي :قال الربيع .كل واحدة منهما بشيء جمهول

 .يطلق األخرى لزم املطلقة مهر مثلهالك ألف فطلقنا معا فطلق إحدامها يف وقت اخليار ومل  :امرأتان له

ولو طلق األخرى بعد ذلك الوقت لزمه الطالق وكان ميلك فيه الرجعة ومل يلزمها من املال شيء إاما يلزمها 
إن شئتما فأنتما طالقاان مل   :طلقنا بألف فقال :ولو قالتا :قال .املال إذا طلقها يف وقت اخليار

فإن شاءت إحدامها ومل تشأ األخرى حىت مضاى وقات اخلياار مل     تطلقا حىت يشاءا معا يف وقت اخليار
وإذا قاال رجال    :وقاال  .فإن شاءتا معا فله على كل واحدة منهما مهر مثلها :قال .تطلقا

إن أعطيتين ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا يف وقت اخليار وقع الطالق وليس له أن ميتنع إذا دفعتها  :المرأته
أعطيين أو إن أعطيتين وما أشابه   :وهكذا إن قال :قال .هلا أن ترجع فيهاإليه يف ذلك الوقت وال 

ماىت أعطياتين أو أي    :وإن قال :قال .هذا فإاما ذلك على وقت اخليار فإذا مضى مل يقع يف شيء
وقت أعطيتين أو أي حني أعطيتين ألفا فأنت طالق فلها أن تعطيه ألفا مىت شاءت وليس له أن ميتناع مان   



مىت دخلت الدار فأنت طاالق أو   :ا إذا أعطته ألفا أن ترجع فيها ألن هذا كله غاية كقولهأخذها وال هل
قد رجعت فيما قلت وعليه مىت دخلت الدار أو قدم فالن  :مىت قدم فالن فأنت طالق فليس له أن يقول

  .أن تطلق

عددا منه بعينه فاخللع تطليقة وإذا خالع الرجل امرأته فنوى الطالق ومل ينو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإاما جعلناهاا   .ال ميلك فيها الرجعة ألاا بيع من البيوع وال جيوز أن ميلك عليها ماهلا ويكون أملك هبا

الطالق مرتان  فعقلنا عن اهلل تعاىل أن ذلك إاما يقع بإيقاع الزوج وعلمنا   :تطليقة ألن اهلل تعاىل يقول
وإذا خالع الرجل امرأته فسمى طالقا على خلع أو فراق أو سراح  :لزوج قالأن اخللع مل يقع إال بإيقاع ا

ومجااع   :قال .وكذلك إن مسى ما يشبه الطالق من الكالم بنية الطالق .فهو طالق وهو ما نوى
هذا أن ينظر إىل كل كالم يقع به الطالق بال خلع فنوقعه به يف اخللع وكل ما ال يقع به طالق حبال علاى  

وإذا مل يقع به طالق فما أخذ الزوج من  .يوقع به خلع فال نوقع به خلعا حىت ينوي به الطالقاالبتداء 
وكاذلك إن مساى    :قال .فإن نوى باخللع اثنتني أو ثالثأ فهو ما نوى :قال .املرأة مردود عليها

 عددا من الطالق فهو ما مسى 
   
 

 1878 :صفحة 
 
نه قال الشافعي أخربنا مالك عن هشام عن أبيه عن طهمان وقد روي حنو من هذا عن عثمان رضي اهلل ع  

قال الشافعي وهذا كما روي عن عثمان رضاي اهلل عناه إن مل    .موىل األسلميني عن أم بكرة األسلمية
واملختلعة مطلقة فعدهتا  :يسم باخللع تطليقة ألنه من قبل الزوج ولو مسى أكثر من تطليقة فهو ما مسى قال

إذا خالعها مث طلقها يف العدة مل يقع  :قال .وال نفقة هلا ألن زوجها ال ميلك الرجعة عدهتا وهلا السكىن
عليها الطالق ألاا ليست بزوجة وال يف معاين األزواج حبال بأن يكون له عليها رجعة وال حتال لاه إال   

ها إياالء  وكذلك لو آىل منها أو تظاهر أو قذفها مل يقع علي .بنكاح جديد كما كانت قبل أن ينكحها
وإاما قلت هذا بداللة كتااب   :قال .وال ظهار وال لعان إن مل يكن ولد ولو ماتت أو مات مل يتوارثا

اإليالء والظهار واللعان والطالق واملارياث   :اهلل عز وجل ألن اهلل تعاىل حكم هبذه األحكام اخلمسة من
فاإن قاال    .ز أن يقع عليها طالقهفلما عقلنا عن اهلل تعاىل أن هذين غري زوجني مل جي .بني الزوجني

فهل فيه من أثر فأخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبري قاال   :قائل



الشافعي ولو خالعها مث أخذ منها شيئا على أن طلقها ثانية أو ثالثة مل يلزمها الطالق وكان اخللاع عليهاا   
وإذا جاز ما أخذ من املال على اخللع والطالق فيه واقع  :قال .مردودا ألنه أخذه على ما ال يلزمه هلا

فال جناح عليهما فيما افتدت باه  وال تكاون     :فال ميلك الزوج فيه الرجعة ألن اهلل عز وجل يقول
مفتدية وله عليها الرجعة وال ميلك املال وهو ميلك الرجعة ألن من ملك شيئا بعوض أعطاه مل جيز أن يكون 

ولو خالعت املرأة زوجها بألف ودفعتها إليه مث أقامت بيناة   :قال .منه وأخذ املال عليهميلك ما خرج 
أو أقر أن نكاحها كان فاسدا أو أنه قد كان طلقها ثالثا قبل اخللع أو تطليقة مل يبق له عليهاا غريهاا أو   

عته مث وجاد  وهكذا لو خال :مبا أخذ منها قال .خالعها ومل جيدد هلا نكاحا رجعت عليه يف كل هذا
  نكاحها فاسدا كان اخللع باطال

 ID ' '   سايقولون ثالثاة   ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (هو سادسهمثالثة إال رابعهم وال مخسة إال   
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (فوقهم يومئذ مثانيةوحيمل عرش ربك )  
  
   
 

 1879 :صفحة 
 
   

 ما جيوز خلعه وما ال جيوز  



مجاع معرفة من جيوز خلعه من النساء أن ينظر إىل كل من جاز أماره يف   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن كانت املرأة صبية مل تبلغ أو بالغاا ليسات    .خلعه ماله فنجيز خلعه ومن مل جيز أمره يف ماله فنرد

برشيدة أو حمجورا عليها أو مغلوبة على عقلها فاختلعت من زوجها بشيء قل أو كثر فكل ما أخذ مناها  
فإذا بطل ما أخاذ ملاك    .مردود عليهما وما طلقها على ما أخذ منها واقع عليها وهذا ميلك الرجعة

 :قال .ه إال أن يكون طلقها ثالثا أو تطليقة مل يكن بقي له عليها غريهاالرجعة يف الطالق الذي وقع ب

وهكذا إن خالع عنها وليها بأمرها من ماهلا كان أو غريه فاملال مردود وليس للسلطان أن خيالع عنها مان  
ا ولو خالع عنها وهي صبية بأن أبرأ زوجها من مهره .ماهلا فإن فعل فالطالق واقع واخللع مردود عليها

أو دين هلا عليه أو أعطاه شيئا من ماهلا كان الطالق الذي وقع باملال واقعا عليها وكان ماهلا الذي دفعتاه  
إليه مردودا عليها وحقها ثابت عليه من الصداق وغريه وال يربأ الزوج من شيء مما أبرأه منه األب والاويل  

لع عنها بأن أبرأه من صداقها وهو يعرفه ولو كان أبو الصغرية وويل احملجور عليها خا :قال .غري األب
على أنه ضامن ملا أدركه فيه كان صداقها على الزوج به ويرجع به الزوج على الذي ضمنه أيا كان أولياا  
أو أجنبيا وال يرجع به الضامن على املرأة ألنه ضمن عنها متطوعا يف غري نظر قال الشافعي ولو كان دفاع  

أن ضمن له ما أدركه يف العبد فالعبد مردود عليها ويرجاع الازوج علاى    إىل الزوج عبدا من ماهلا على 
وقد قيال لاه    .الضامن بقيمة العبد ألنه إاما ضمن له العبد ال غريه وال يشبه الضامن البائع وال املختلعة

وال جياوز خلاع    :قاال  .صداق مثلها وإن أفلس الضامن فالزوج غرمي له وال يرجع على املرأة حبال
ليها حبال إال بأن يتطوع عنها أحد جيوز أمره يف ماله فيعطي الزوج شيئا على أن يفارقها فيجوز احملجور ع

واألمة هكذا ويف أكثر  :قال .والذمية احملجور عليها يف هذا كاملسلمة احملجور عليها :قال .للزوج
ال جيوز خلعها حبال إال من هذا ألاا ال متلك شيئا حبال وسواء كانت رشيدة بالغا أو سفيهة حمجورا عليها 

  .أن خيالع عنها سيدها أو من جيوز أمره يف مال نفسه من مال نفسه متطوعا به فيجوز للزوج

وال جيوز ماا   :قال .وإن أذن هلا سيدها بشيء ختلعه فاخللع جائز وكذلك املدبرة وأم الولد :قال 
ل له فيجوز إذنه فيه وال هلا فيجاوز ماا   جعلت املكاتبة على اخللع ولو أذن هلا الذي كاتبها ألنه ليس مبا

 وال جيوز خلع زوج حىت جيوز طالقه وذلك أن يكون بالغا  :قال .صنعت يف ماهلا
   
 

 1880 :صفحة 
 



غري مغلوب على عقله فإذا كان غري مغلوب على عقله فخلعه جائز حمجورا عليه كان أو رشيدا أو ذمياا    
جاز طالقه بال شيء يأخذه كان أخذه ما أخذه عليه فضال أوىل أن أو مملوكا من قبل أن طالقه جائزة فإذا 

فلو كان مهر امرأته ألفا وخالعته بدرهم جااز   .جيوز من طالقه بال شيء وهو يف اخللع كالبالغ الرشيد
 :قال .عليه ولويل احملجور أن يلي عليه ما أخذ باخللع ألنه مال من ماله وما أخذ العبد باخللع فهو لسيده

ستهلكا ما أخذا قبل إذن ويل احملجور وسيد العبد له رجع ويل احملجور وسيد العبد به على املختلعة من فإن ا
 .قبل أنه حق لزمها له كما لو كان له عليها دين أو أرش جناية فدفعته إليه رجع به وليه وسيد العبد عليها

 .أبو امرأته فاخللع باطل والنكاح ثابت قال الشافعي وإن خلع أبو الصيب أو املعتوه أو وليه عنه امرأته أو

وما أخذا من املرأة أو وليها على اخللع فهو مردود كله وهي امرأته حباهلا وكذلك إن كان مغلوبأ على عقله 
وكذلك سيد العبد إن خالع عن عبد بغري إذنه ألن اخللع  .أو غري بالغ فخالع عن نفسه فهي امرأته حباهلا

طلق عن أحد أب وال سيد وال ويل وال سلطان إاما يطلق املرء عان نفساه أو   طالق فال يكون ألحد أن ي
يطلق عليه السلطان مبا لزمه من نفسه إذا امتنع هو أن يطلق وكان ممن له طالق وليس اخللع من هذا املعىن 

  .بسبيل
  

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(ن شوالبست م) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   



  
 يه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبو  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن   
  
   
 

 1881 :صفحة 
 
   

 اخللع يف املرض  

واخللع يف املرض والصحة جائز كما جيوز البيع يف املرض والصحة أيهماا   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال فإن كان الازوج   .من الطالق كان املريض أحدمها دون اآلخر أو مها معا ويلزمه فيه ما مسى الزوج

املريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فاخللع جائز وإن مات من املرض ألنه لو طلقها باال  
وإن خالعته  .وإن كانت هي املريضة وهو صحيح أو مريض فسواء :قال .شيء كان الطالق جائزأ

مهر مثلها مث ماتت من مرضها قبل أن تصح جاز هلاا   مبهر مثلها أو أقل فاخللع جائز وإن خالعته بأكثر من
وال ترث املختلعاة يف   .مهر مثلها من اخللع وكان الفضل على مهر مثلها وصية حياص أهل الوصاية هبا

ولو خالعها على عباد   :قال .املرض وال يف الصحة زوجها وال يرثها ولو مات أحدمها وهي يف العدة
د والدار مائة ومهر مثلها مخسون مث ماتت من مرضها كان له اخلياار يف أن  بعينه أو دار بعينها وقيمة العب

يكون له نصف العبد أو الدار أو يرجع مبهر مثلها نقدا كما لو اشتراه فاستحق نصفه كان له إن شااء أن  
 :وللشافعي قول آخر :قال الربيع .يأخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء نقض البيع ورجع بالثمن



أحدمها حارام واآلخار    :ى عبدا فاستحق بعضه أن الصفقة باطلة من قبل أاا مجعت شيئنيأنه إن اشتر
حالل فبطلت كلها وهكذا اخللع على عبد استحق بعضه ألن اخللع بيع من البيوع فيه مهر مثلها والعباد  

أو  وسواء كان للمرأة مرياث أو كان الزوج حباله أصاب منه أقل :قال الشافعي قال الشافعي .مردود
أال ترى أن اخللع يفسد  .أكثر أو مثل صداق مثلها أو الصداق الذي أعطاها أو مل يكن إاما اخللع كالبيع

فريجع عليها مبهر مثلها كما يرجع يف البيوع الفائتة الفاسدة بقيمة السلعة مال واملرياث وهو ال ميلك حىت 
  .متوت املرأة وهو زوج واخللع الذي هو عوض من البضع

  
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سايبويه   :جواز

 وكما دلت 
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :وأ .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
   
 

 1882 :صفحة 
 
   

 ز أن يكون به اخللع وما ال جيوز ما جيو 

مجاع ما جيوز به اخللع وال جيوز أن ينظر إىل كل ما وقع عليه اخللع فإن كاان   :قال الشافعي رمحه اهلل 
يصلح أن يكون مبيعا فاخللع به جائز وإن كان ال يصلح أن يكون مبيعا فهو مردود وكذلك إن صالح أن  



ل أن خيالع الرجل امرأته خبمر أو خنزير أو جبنني يف بطن وذلك مث :قال .يكون مستأجرا فهو كاملبيع
أمه أو عبد آبق أو طائر يف السماء أو حوت يف ماء أو مبا يف يده أو مبا يف يدها وال يعرف الذي هو يف يده 
أو بثمرة مل يبد صالحها على أن يترك أو بعبد بغري عينه وال صفة أو مبائة دينار إىل ميسرة أو إىل ما شااء  

دمها بغري أجل معلوم أو ما يف معىن هذا أو خيالعها حبكمه أو حكمها أو مبا شاء فالن أو مباهلا كله وهو أح
وإذا وقع اخللع على هذا فالطالق واقع ال يارد ويرجاع    :قال .ال يعرفه أو مبا يف بيتها وهو ال يعرفه

م ذلك الرجل العبد أو الدار وكذلك إن خالعها على عبد رجل أو دار رجل فسل .عليها أبدا مبهر مثلها
وهكذا إن خالعها على عبد فاستحق أو وجد حارا أو   .مل جيز ألن البيع كان ال جيوز فيهما حني عقد

مكاتبأ رجع عليها بصداق مثلها ال قيمة ما خالعها عليه وال ما أخذت منه من املهر كما يشتري الشايء  
يمة الشيء املشترى الفائت ال بقيمة ما اشاتراه باه   شراء فاسدا فيهلك يف يدي املشتري فريجع البائع بق

والطالق ال يرجع فهو كاملستهلك فريجع مبا فات منه وقيمة ما فات منه صداق مثلاها كقيماة السالعة    
ولو اختلعت منه بعبد فاستحق نصفه أو أقل أو أكثر كان الزوج باخليار بني أن يأخاذ   :قال .الفائتة

لها أو يرد العبد ويرجع عليها مبهر مثلها كحكمه لو اشتراه فاساتحق  النصف ويرجع عليها بنصف مهر مث
 .وقول الشافعي الذي نأخذ به إن استحق بعضه بطل كله ورجع بصداق مثلها :قال الربيع .نصفه

وكذلك لو خالعها على أنه بريء من سكناها كان الطالق واقعا وكان ما اختلعت به غري جاائز   :قال
ولو خالعها على أن عليها رضااع   .حمرم وهلا السكىن ويرجع عليها مبهر مثلها ألن إخراجها من املسكن

ابنها وقتا معلوما كان جائزا ألن اإلجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم فلو مات املولود وقاد مضاى   
نصف الوقت رجع عليها بنصف مهر مثلها ولو مل ترضع املولود حىت مات أو انقطع لبنها أو هربت مناه  

 :إذا مات املولود رجع عليها مبهر مثلها ومل أقل :إاما قلت .ضى الرضاع رجع عليها مبهر مثلهاحىت م

يأتيها مبولود مثله ترضعه كما يتكارى منها املنزل فيسكنه غريه والدابة فتحمل عليها ورثته غريه إذا ماات  
 وبفعل ذلك هو وهو حي ألن إبداله مثلها ممن يسكن سكنه 
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وأن املرأة تدر على املولود وال تدر على غريه  .ويركب ركوبه سواء ال يفرق السكن وال الدابة بينهما  

ويقبل املولود ثديها وال يقبله غريه ويستمريه منها وال يستمريه من غريها وال ترى أمه وال تطيب نفسها له 



لو اختلعت منه بأن عليها ماا  و :قال .وليس هذا يف دار وال دابة يركبها راكب وال يسكنها ساكن
يصلح املولود من نفقة وشيء إن نابه وقتا معلوما مل جيز ألن ما ينوبه جمهول ملا يعرض له من مرض وغريه 
وكذلك نفقته إال أن تسمي مكيلة معلومة ودراهم معلومة ختتلع منه هبا ويأمرها بنفقتها عليه ويصدقها هبا 

ا فيقبضها يف أوقات معلومة فإن وكل غريها بأن يقبضها إذا احتاج مل أو يدفعها إىل غريه أو يوكل غريها هب
وإن قبض مناها ماع    .جيز ألن حاجتة قد تقدم وتؤخر وتكثر وتقل وإذا مل جيز رجع عليها مبهر مثلها

 :قاال  .الشرط الفاسد شيئا ال جيوز رده عليها أو مثله إن كان له مثل أو قيمته إن مل يكن له مثال 

عها على نفقة معلومة يف وقت معلوم وأن تكفنه وتدفنه إن مات أو نفقته وجعل طبياب إن  وهكذا لو خال
فإذا أنفقت عليه رجعات   .مرض ألن هذا يكون وال يكون وتكون نفقة املرض جمهولة وجعل الطبيب

ولو خالعها بسكىن دار هلا سانة معلوماة أو    :عليه بالنفقة وانفسخ الشرط وكان عليها مهر مثلها قال
ولاو   :قال .مة عبد سنة معلومة جاز اخللع فإن اادمت الدار أو مات العبد رجع عليها مبهر مثلهاخد

اختلعت منه مبا يف بيتها من متاع فإن تصادقا على أاما كانا يعرفان مجيع ما يف بيتها وال بيت هلا غريه أو 
غريه فلم يسميا البيت وإن عرفا ما وإن كانا أو أحدمها ال يعرفه أو كان هلا بيت  .مسيا البيت بعينه جاز

وإن اختلعت منه باحلساب الذي كان بينهما فإن كانت تعرفاه   :قال .فيه فاخللع جائز وله مهر مثلها
ويعرفه جاز وإن كانا جيهالنه وقع اخللع وله عليها مهر مثلها وإن عرفه أحدمها وادعى اآلخر جهالته حتالفا 

زوج أنه كان يف البيت شيء فأخرج منه أو املرأة أنه مل يكن يف البيت وإن عرفاه فادعى ال .وله مهر مثلها
  .شيء فأدخله حتالفا وله عليها مهر مثلها

  
 ID ' '   وهذا إن صح ال يعارض  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال

 قول سيبويه 
  
 مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  



 حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو  :أفصح هذا إن ثبت  
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 املهر الذي مع اخللع  

قال الشافعي وإذا خالع الرجل امرأته دخل هبا أو مل يدخل هبا قبضت منه الصداق أو مل تقبضاه فااخللع    
عليه اخللاع   جائز فإن كانت خالعته على دار أو دابة أو عبد بعينه أو شيء أو دنانري مسماة أو شيء جيوز

فإن كان دفع إليها املهار وقاد    .ومل يذكر واحد منهما املهر فاخللع جائز وال يدخل املهر يف شيء منه
دخل هبا فهو هلا ال يأخذ منه شيئا وإن مل يكن دفع إليها فاملهر هلا عليه وإن كان مل يدخل هبا وقد دفع املهر 

شيئا إليها أخذت منه نصف املهر وإن كان املهر فاسدا إليها رجع عليها بنصف املهر وإن كان مل يدفع منه 
واخللع واملبارأة والفدية سواء كله يف هذا إذا أريد به الفاراق وال   :قال .أخذت منه نصف مهر مثلها

وإن ختالعا وقد مسى هلا صداقا ومل يذكراه فهاو   :قال .خيتلف وكذلك الطالق على شيء موصوف
فه إن مل يدخل فإن كان الصداق فاسدا فلها مهر مثلها إن دخال  كما وصفت هلا الصداق إن دخل ونص

 :فإن قالت :قال .ونصف مهر مثلها إن مل يدخل وإن مل يكن مسى صداقا فلها املتعة واخللع جائز

أبارئك على مائة ديناار   :وإن قالت .أخالعك :أبارئك على مائة دينار وأدفعها إليك فهو كقوهلا
  .على صاحبه فتصادقا على الرباءة من الصداق جاز على أن ال تباعة لواحد منا

مل أبرئك منه حتالفا وكان هلا مهر مثلها وليس هاذا   :وإن مل يتصادقا وأراد الرباءة من الصداق وقالت 
املبارأة ههنا مطلقة على املبارأة من عقد النكاح واملبارأة ههنا على أن ال تباعة لواحاد   .كاملسألة قبلها

ه حتتمل عقد النكاح واملال فلذلك جعلنا هذا مبارأة جمهولة ورددناها إىل مهر مثلها فيها منهما على صاحب
  .إذا تناكرا يف الصداق

  
 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  



  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)هلاء يف ثبوت ا  
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلدي  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
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 اخللع علي الشيء بعينه فيتلف  

لعت املرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه حىت مات العباد  وإذا اخت :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
رجع عليها مبهر مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات قبل أن يقبضه رجع عليها بثمنه الذي قبضت مناه  

ولو قبضه منها مث غصبته إياه أو قتلته كان له عليها قيمته وكان كعبد له مل متلكه قط  .وينتقض فيه البيع
وكذلك لو اختلعت منه على دابة أو ثاوب أو   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه أو غصبتهجنت 

عرض فمات أو تلف رجع عليها مبهر مثلها ولو اختلعت منه على دار فاحترقت قبل أن يقبضها كان لاه  
لاثمن  فإن كانت حصتها من ا .يف أن يرجع مبهر مثلها أو تكون له العرصة حبصتها من الثمن :اخليار

ولو اختلعت منه بعبد معيب فرده بالعياب   :قال .النصف كانت له به ورجع عليها بنصف مهر مثلها
ولو خالعته على ثوب وشرطت أنه هروي فإذا هو غري هروي فرده بأنه لايس   .رجع عليها مبهر مثلها

  .كما شرطت رجع عليها باملهر واخللع يف كل ما وصفت كالبيع ال خيتلف



  
 ني خلع املرأت 

طلقنا معا بألف لك علينا فطلقهما  :وإذا كانت للرجل امرأتان فقالتا له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فمان   :والقول يف األلف واحد من قولني .يف ذلك اجمللس لزمه الطالق وهو بائن ال ميلك فيه الرجعة

ا أجاز هذا وجعل علاى كال   أجاز أن ينكح امرأتني معأ مبهر مسمى فيكون بينهما على قدر مهر مثلهم
واحدة منهما من األلف بقدر مهر مثلها كان مهر مثل إحدامها مائة واألخرى مائتني فعلى اليت مهر مثلاها  

فإن طلاق إحادامها دون    :ومن قال هذا قال :قال .مائة ثلث األلف واليت مهر مثلها مائتان ثلثاها
مث إن طلق األخرى قبال   .حصتها من األلف األخرى يف وقت اخليار وقع عليها الطالق وكانت عليها

مضي وقت اخليار لزمها الطالق وكانت عليها حصتها من األلف وإن مضى وقت اخليار فطلقهاا لزمهاا   
الطالق وهو ميلك فيه الرجعة وال شيء له من األلف ولو طلق إحدامها يف وقت اخليار ومل يطلق األخارى  

وكان طالقأ بائنا ومل يلزم اليت  .ت اخليار حصتها من األلفحىت ميضي وقت اخليار لزم اليت طلق يف وق
وله أن ال يطلقها يف وقت اخليار وال  :قال .طلق بعد وقت اخليار شيء وكان ميلك يف طالقها الرجعة

إن أعطيتماين  :بعد وإن أرادتا الرجوع فيما جعلتا له يف وقت اخليار مل يكن هلما وكذلك لو قال هو هلما
 طالقان مث أراد أن يرجع مل يكن ذلك له يف وقت اخليار فإذا مضى ألفا فأنتما 
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طلقنا بألف  :وإن قالتا :فأعطياه ألفأ مل يكن عليه أن يطلقهما إال أن يشاء أن يبتدىء هلما طالقا قال  

رتادتا  هاذا لاه مث ا   :ولو قالتا :قال .فطلقهما مث ارتدتا لزمتهما األلف بالطالق وأخذت منهما
فإن رجعتا إىل اإلسالم يف العدة لزمتهما وكانتا طالقني بائنتني ال ميلك  .فطلقهما بعد الردة وقف الطالق

رجعتهما وعدهتما من يوم تكلم بالطالق ال من يوم ارتدتا وال من يوم رجعتا إىل اإلسالم وإن مل ترجعا إىل 
ولاو   :قاال  .ق ومل يكن له من األلف شيءاإلسالم حىت متضي العدة أو تقتال أو متوتا مل يقع الطال

طلقنا على ألف فطلقهما فالطالق الزم وهو ميلك فيه الرجعة إذا  :كانت لرجل امرأتان حمجورتان فقالتا
وإن كانت إحادامها حمجاورأ    :قال .مل يكن جاء على طالقهما كله وال شيء له عليهما من األلف

وطالق غري احملجور عليها جائز بائن وعليها حصتها  .قعليها واألخرى غري حمجور عليها لزمهما الطال



وطالق احملجور عليها ميلك فيه الرجعة إذا أبطلت ماله بكل حال جعلت الطاالق ميلاك    .من األلف
أنت طالق واحادة باائن    :أال ترى أنه لو قال المرأته .الرجعة وإن كان أراد هو أن ال ميلك الرجعة

لو كانت امرأته أمة فخالعها كانت التطليقة بائنا وال شيء عليها ماا  و :كانت واحدة ميلك الرجعة قال
كانت مملوكة إذا مل يأذن هلا السيد ويتبعها باخللع إذا عتقت وإاما أبطلته عنها يف الرق ألاا ال متلك شايئا  

ين مل فلو خلع رجل امرأة له مفلسة كان اخللع يف ذمتها إذا أيسرت أل .كما أبطلته عن املفلس حىت يوسر
اختلعي على ألف علاى أن   :وإذا قال الرجل المرأته :قال .أبطله من جهة احلجر فيبطل بكل حال

أعطيك هذا العبد ففعل فمن أجاز نكاحأ وبيعأ معا أجازه اخللع وجعل العبد مبيعا ومهر مثلها بألف كأن 
إذا مجعات   :يبا فمن قالقيمة العبد ألف وقيمة مهر مثلها ألف فالعبد مبيع خبمسمائة فإذا وجدت به ع

 :ومن قال .الصفقة شيئني مل يردا إال معا فردت العبد رجع عليها مبهر مثلها وكان هلا األلف حياصها هبا

وقد يفتارق   :قال .إذا مجعت الصفقة شيئني خمتلفني رد أحدمها بعيبه حبصته من الثمن رده خبمسمائة
ال يرد البيع إال معا أن يرد  :يرد حبال فيجوز ملن قال هذا والبيع ألن أصل ما عقد هذا عليه أن الطالق ال

 :وإذا كانت للرجل امرأتان فقالت إحدامها :قال .العبد خبمسمائة من الثمن ويفرق بينه وبني البيع

فاأللف لليت خاطبته الزمة يتبعهاا   .طلقين وفالنة على أن لك علي ألف درهم أو على ألف درهم ففعل
له أجنيب فإن طلق اليت مل ختاطبه وأمسك اليت خاطبته لزمت املخاطبة حصة اليت وهكذا لو قال ذلك  .هبا

 من أن يقسم الصداق على مهر  :طلقت من الصداق على ما وصفت
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وإذا كاان لرجال    :وهكذا لو قال هذا له أجنيب قال :قال .مثلها فيلزمها حصة مهر مثل مطلقة  

لك علي إن طلقتين ألف وحبست صاحبيت فلم تطلقها أبدا فطلقها كان لاه   :امرأتان فقالت له إحدامها
 :ولو قالت :قال .عليها مهر مثلها لفساد الشرط يف حبس صاحبتها أبدا وهو مباح له أن يطلقها

 .لك علي ألف درهم على أن تطلق صاحبيت وال تطلقين أبدا فأخذها رجعت هبا عليه وكان له أن يطلقها

ي ألف درهم على أن تطلق صاحبيت وال تطلقين أبدا فطلق صاحبتها كان له عليها مثل لك عل :ولو قالت
 .مهر صاحبتها كان أقل من ألف أو أكثر ومل تكن له األلف لفساد الشرط وكان له أن يطلقها مىت شاء

وإن طلق  .لك علي ألف درهم على أن تطلقين وصاحبيت فطلقهما لزمتها األلف :ولو قالت له :قال



أن رجاال لاو    :والقول الثاين :قال .امها كان له من األلف بقدر حصة مهر مثل املطلقة منهماإحد
كانت له امرأتان فأعطتاه ألفا على أن يطلقهما فطلقهما كان له عليهما مهور أمثاهلما ومل يكن لاه مان   

هلاا العباد   وكذلك لو أعطته واحدة ألف درهم على أن يطلقها ويعطيها عبدا له مل يكن  .األلف شيء
وأصل هذا إذا كان مع طالق واحدة شيء غري طالقها أو شيء تأخذه ماع   .وكان له عليها مهر مثلها

وأصل هذا إذا كان مع شيء تأخاذه   .طالقها كان الشرط باطال والطالق واقع ورجع عليها مبهر مثلها
أجنيب عنها أن يطلقهاا  وما أعطته املرأة عن نفسها أو أعطاه  :قال .مع طالقها يف هذه الوجوه كلها

فسواء إذا كان ما أعطاه مما جيوز أن ميلك مت له وجاز الطالق وإذا كان مما ال جيوز أن ميلك رجع عليها إن 
كانت املعطية عن نفسها أو غريها أو أعطت عن غريها أو أعطى عنها أجنيب ما لزمها من ذلك يف نفساها  

يب فيها إذا أعطاه عنها ال يفترق ذلك كما يلزم ما يؤخاذ يف  لزمها يف غريها وما لزمها يف نفسها لزم األجن
 .طلقين ثالثا ولك علي ألف درهم فطلقها ثالثا فله األلف :وإذا قالت املرأة للرجل :قال .البيوع

 :وإن طلقها اثنتني فله ثلثا األلف وإن طلقها واحدة فله ثلث األلف والطالق بائن يف الواحدة والثنتني قال

طلقين ثالثا ولك ألف درهم فطلقها واحدة كانت  :له عليها من الطالق إال واحدة فقالت له ولو مل يبق
ولو كانات   :قال .له األلف ألن الواحدة تقوم مقام الثالث يف أن حترمها عليه حىت تنكح زوجا غريه

ألاا حترم عليه طلقين ثالثا ولك ألف درهم فطلقها اثنتني كان له األلف  :بقيت له عليها اثنتان فقالت له
باالثنتني حىت تنكح زوجا غريه ولو طلقها واحدة كان له ثلثا األلف ألاا تبقى معه بواحة وال حترم علياه  

  .حىت يطلقها إياها فال تأخذ أكثر من حصتها من األلف
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باالثنتني اللاتني    طلقين واحدة بألف فطلقها ثالثا كانت له األلف وكان متطوعا :ولو قالت :قال  

إن طلقتين واحدة فلك ألف أو ألفان فطلقها واحدة كان له مهر مثلها  .ولو قالت له :قال .زادمها
يل اخليار أن أعطيك ألفا ال أنقصك مناها أو   :ألن الطالق مل ينعقد على شيء معلوم وكذلك لو قالت

 :ا واحدة من الطالق فقالات ولو كانت بقيت عليه :قال .ألفني أو لك اخليار أو يل ولك اخليار

 :قال .طلقين ثالثا واحدة أحرم هبا واثنتني إن نكحتين بعد اليوم كان له مهر مثلها إذا طلقها كما قالت



ولو قالت له إن طلقتين فعلي أن أزوجك امرأة تغنيك وأعطيك صداقها أو أي امارأة شائت وأعطياك    
ر مثلها وإاما منعين أن أجيزه إذا مست املهر أااا  صداقها ومست صداقها أو مل تسمه فالطالق واقع وله مه

وهكذا لو قالت  :قال .ضمنت له تزويج امرأة قد ال تزوجه ففسد الشرط فإذا فسد فإاما له مهر مثلها
إن طلقتين واحدة فلك ألف ولك إن خطبتين أن أنكحك مبائة فطلقها فله مهر مثلها وال يكون لاه   :له

طلقين ولك ألف ولك أن ال أنكح بعدك أبادأ   :وهكذا لو قالت له :عليها أن تنكحه إن طلقها قال
وإذا وكل الزوج يف اخللع فالوكالة جائزة واخللع  :قال .فطلقها فله مهر مثلها وله أن تنكح من شاءت

وسواء  .جائز فمن جاز أن يكون وكيال مبال أو خصومة جاز أن يكون وكيال باخللع للرجل وللمرأة معا
وال جياوز أن   :قال .ا أو عبدا أو حمجورا أو رشيدا أو ذميا كل هؤالء جتوز وكالتهكان الوكيل حر

يوكل غري بالغ وال معتوها فإن فعل فالوكالة باطلة إذا كان هذان الجكم لكليهما على أنفسهما فيماا هلل  
إيل أن وأحاب   :قال .عز وجل ولآلدميني فال يلزمهما مل جيز أن يكونا وكيلني يلزم غريمها هبما قول

 .وكلته بكذا ال يقبل أقل مناه  :يسمي املوكالن ما يبلغ الوكيل لكل واحد منهما الرجل بأن يقول

وإن مل يفعال جازت وكالتهما وجاز هلما  :قال .واملرأة بأن يعطي عنها وكيلها كذا ال يعطي أكثر منه
ل من املرأة أو وكيلها أقل فإن أخذ وكيل الرج .ما جيوز للوكيل ورد من فعلهما ما يرد من فعل الوكيل

من مهر مثلها فشاء املوكل أن يقبله وجيوز عليه اخللع فيكون الطالق فيه بائنا فعل وإن شاء أن يرده فعال  
فإذا رده الطالق فيه جائز ميلك الرجعة وهو يف هذه احلال يف حكم من اختلع من حمجور عليها ال أنه قياس 

دين فشاء أن يكون له الدين ما كان له وإن شاء أن ال يكون وكذلك إن خالعها بعرض أو ب :عليه قال
وإن أخذ وكيل الرجل من املرأة نفسها أكثر من مهر  :قال .له ويلزمه الطالق مث ميلك فيه الرجعة كان

وإن أعطى وكيل املرأة عنها الزوج نفساه مهار    :قال .مثلها جاز اخللع وكان قد ازداد للذي وكله
 مثلها أو أقل نقدا 
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وإن شاءت  .وإن أعطى عليها دينأ أكثر من مهر مثلها فشاءت لزمها ومت اخللع .أو دينأ جاز عليها  

وكان حكمها حكم امرأة اختلعت مبا ال جيوز أو بشيء بعينه فتلاف   .رد عليها كله ولزمها مهر مثلها
زم الزوج أن يؤخذ له عرض وال ديان إال أن  فيلزمها مهر مثلها نقدا جيوز يف اخللع ما جيوز يف البيع وال يل



وإاما لزمها أاا  .يشاء وال املرأة أن يعطى عليها عرض ويعطى عليها دين مثل أو أقل من مهر مثلها نقدا
إن شاءت أدته نقدا وإن شاءت حسبته فاستفضلت تأخريه ومل تزد عليها يف عدده فال يكون اخللع لوكيل 

وال يغرم وكيل املارأة وال   :قال .يكون البيع لوكيل إال بدنانري أو دراهمإال بدنانري أو دراهم كما ال 
الرجل شيئا وإن تعديا إال أن يعطي وكيل املرأة أكثر من مهر مثلها فيتلف ما أعطي فيضمن الفضل من مهر 

ذلك أنه وال يشبه هذا البيوع و .فأما إذا كان قائما بعينه يف يد الزوج فينتزع منه اليغرم الوكيل .مثلها
إن وكله بسلعة فاشتراها بأكثر من مثن مثلها لزمته السلعة بيعا لنفسه وأخذ منه املوكل الثمن الذي أعطااه  
إن مل خيتر أخذ السلعة والوكيل ال ميلك املرأة وال يرد الطالق حبال وطالقها كشيء اشتراه هلا فاساتهلكه  

ولو وكله رجل بأن يأخاذ   :قال .ا الوكيلفإذا كان الثمن جمهوال أو فاسدا ضمنت قيمته ومل يضمنه
  .من امرأته مائة وخيالعها فأخذ منها مخسني مل جيز اخللع وكانت امرأته حباهلا

إن أعطيتين مائة فأنت طالق فأعطته مخسني مل تكن طالقا ولو وكلت هي رجال على أن يعطي عنها مائة  
لك مائتا دينار على  :املائتني فإن قال الوكيلعلى أن يطلقها زوجها فأعطى عنها مائتني فطلقها زوجها ب

وإن كاان   .أن تطلقها فطلقها فاملائتان الزمة للوكيل تؤخذ منها املائة اليت وكلته هبا ومائة بضمانه إياها
لك مائتا دينار من مال فالنة ال أضمنها لك أو قاله وسكت ففعل فطلقها لزمها األكثر من املائة  :قال له

لوكيل أو مهر مثلها ومل يلزمها ما زاد على ذلك من املائتني وال الوكيل ألنه مل يضمن لاه  اليت وكلت هبا ا
طلقها على أن أسلم لك مائيت دينار من ماهلا فالوكيل ضاامن إن مل   :ولو كان الوكيل قال له .شيئأ

ى الوكيل بالفضل تسلم ذلك له املرأة أخذ الزوج من مال املرأة األكثر من مائة دينار ومهر مثلها ورجع عل
ولو أفلست املرأة كانت املائتا الدينار له على الوكيل بالضمان بتسليم  .عن ذلك حىت يستويف مائيت دينار

 :أو ويل أو أجنيب مل توكله وال واحدا منهم فقال للزوج -ولو كان مكان الوكيل أب أو أم  .املائتني

لزوج مث رجع كان له عليه مائتا ديناار ومل يرجاع   اخلعها على أن أسلم لك من ماهلا مائيت دينار ففعل ا
  .املتطوع بالضمان عنها عليها بشيء ألاا مل توكله بأن خيالع بينها وبني زوجها

  
   
 

 1890 :صفحة 
 
   



 خماطبة املرأة مبا يلزمها من اخللع وما ال يلزمها  

فلك علي مائة فسواء هاو كقاول    إن طلقتين ثالثا :وإذا قالت املرأة للرجل :قال الشافعي رمحه اهلل 
 .فإن طلقها ثالثا فله عليها مائة دينار :الرجل بعين ثوبك هذا مبائة لك علي أو بعين ثوبك هذا مبائة قال

أردت  :أردت فلوسا وقال هو :أنت طالق بألف فقالت :طلقين بألف فقال :ولو قالت له :قال
ولو قالت  :قال .الفا وكان له مهر مثلهاأردت دنانري حت :أردت دراهم وقال هو :دراهم أو قالت

أردت طلقين على ألف على أيب أو أخاي   :أنت طالق على ألف فقالت :طلقين على ألف فقال :له
 .وظاهر هذا أنه كقوهلا طلقين على ألف علي .أو جاري أو أجنيب فاأللف الزمة هلا ألن الطالق ال يرد

ها يف وقت اخليار كانت له عليهاا ألاف درهام    إن طلقتين فلك ألف درهم فطلق :ولو قالت :قال
وإن طلقها بعد مضي وقت اخليار لزمه الطالق وهو ميلك فيه الرجعاة وال شايء لاه     .والطالق بائن

أنت طالق إن ضمنت يل ألف درهم أو أمرك بيادك تطلقايني    :وكذلك لو قال هلا :قال .عليها
ضمنت يل ألف درهم فضمنتها يف هاذه  نفسك إن ضمنت يل ألف درهم أو قد جعلت طالقك إليك إن 

وإن ضمنتها بعد وقت اخليار مل تكن طالقاا   .املسائل يف وقت اخليار كانت طالقا وكانت عليها األلف
ومجاع هذا إذا كان الشيء يتم هبا وبه مل جيز إىل مدة ومل جيز إال يف وقت  :قال .ومل يكن عليها شيء

 :ولو قال هلا :قال .ا إال يف وقت اخليار ألنه قد مت هبا وبهاخليار كما ال جيوز ما جعل إليها من أمره
قد ضمنت لك ألفا أو أعطته عرضا بألف أو نقدا أقل من ألاف مل   :إن أعطيتين ألفأ فأنت طالق فقالت

يكن طالقا إال بأن تعطيه ألفا يف وقت اخليار فإن مضى وقت اخليار مل تطلق وإن أعطته ألفا إال بأن حيدث 
أنت طالق إذا دفعت إيل ألفا فدفعت إليه شيئأ رهنا قيمتاه   :قال الشافعي ولو قال هلا .بعدهلا طالقا 

إن أعطيتين ألف درهم  :ولو قال هلا :قال .أكثر من ألف مل تطلق وال تطلق إال بأن تدفع إليه األلف
 .إجياب طالقطلقتك فأعطته ألف درهم مل يلزمه أن يطلقها ويلزمه أن يرد األلف عليها وهذا موعد ال 

إن أعطيتك ألاف درهام    :وهكذا إن قالت له .إذا أعطيتين ألف درهم طلقتك :وكذلك إن قال
إذا أعطيتين ألف درهم فأنات   :وال يلزمه طالق مبا أعطته حىت يقول .نعم :تطلقين أو طلقتين قال

إذا أعطيتين  :هلاولو قال  .طالق أو أنت طالق إذا أعطيتين ألف درهم فتعطيه ألف درهم يف وقت اخليار
 ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألف درهم طربية مل تطلق إال بأن تعطيه وزن سبعة ولو أعطته 
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إن أعطيتين ألفا فأنت طالق فأعطتاه ألفاا    :ألفا بغلية طلقت ألاا ألف درهم وزيادة وكان كمن قال  

ألفأ رديئة مردودة فإن كانت فضة يقع عليها اسام  ولو أعطته  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وزيادة
الدراهم طلقت وكان له عليها أن تبدله إياها وإن كانت ال يقع عليها اسم الدراهم أو على بعضها اسام  

إن أعطيتين عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا أي عبد ما كاان   :ولو قال .فضة ألاا ليست فضة مل تطلق
إن أعطيتين شاة  :وكذلك لو قال هلا .لك العبد وله عليها صداق مثلهاأعور أو معيبا فهي طالق وال مي

إن دخلات   :ميتة أو خنزيرا أو زق مخر فأنت طالق فأعطته بعض هذا كانت طالقا ألن هذا كقوله هلا
إن قاال   .و .الدار فأنت طالق وال ميلك شيئا من هذا ويرجع عليها مبهر مثلها يف كل مسألة من هذا

 شيئا يعرفانه مجيعا بعينه فأنت طالق فأعطته إياه كانت طالقا فإن وجد به عيبا كان لاه  إن أعطيتين :هلا
  .وإن أعطته عبدا فوجده مدبرا هلا مل يكن له رده ألن هلا بيعه .رده ويرجع عليها مبهر مثلها

وز بيعه وإن وإن وجده مكاتبا مل يكن له ولو عجز بعد ما يطلقها مل يكن له ألن العقد وقع عليه وهوال جي 
  .وجده حرا أو لغريها يف شرك مل يكن له ولو سلمه صاحبه وكان له يف هذا كله مهر مثلها

  
 ID ' '   يتربصان  ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأنفسهن أربعة 
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  



  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 الثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل و (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
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 اختالف الرجل واملرأة يف اخللع  

فاإن   .وإذا اختلفت املرأة والرجل يف اخللع على الطالق فهو كااختالف املتباايعني   :قال الشافعي 
صداق مثلها كان أقل بل على ألفني حتالفا وله  :طلقتين واحدة أو أكثر على ألف درهم وقال :قالت

بل خالعتك على  :خالعتين على ألف إىل سنة وقال :وهكذا لو قالت له .من ألف أو أكثر من ألفني
بل خالعتك على ألف آخذها مناك ال   :خالعتين على إبرائك من مهري فقال :ألف نقدا أو قالت له

وهكذا  :قال .صداق مثلهاعلى مهرك أو على ألف مع مهرك حتالفا وكان مهرها حباله ويرجع عليها ب
ضمنت لك ألفا أو أعطيتك ألفأ على أن تطلقين وفالنة أو تطلقين وتعتق عبدك فطلقتين ومل  :لو قالت له

 .بل طلقتك بألف وحدك حتالفا ورجع عليها مبهار مثلاها   :تطلقها أو طلقتين ومل تعتق عبدك وقال

بل أخذت منك  :تطلقين إال واحدة وقال أعطيتك ألفأ على أن تطلقين ثالثا فلم :وكذلك لو قالت له
األلف على اخللع وبينونة طالق فإاما هي واحدة أو على ثنتني فطلقتكما حتالفا ورجع مبهر مثلها ومل يلزمه 



أعطيتك ألفا على أن تطلقين ثالثاا وتطلقاين كلماا     :وهكذا لو قالت له .من الطالق إال ما أقر به
وكذلك  .إال على الطالق األول حتالفا ورجع عليها مبهر مثلهاما أخذت األلف  :نكحتين ثالثا فقال

لو أقر هلا مبا قالت رجع عليها مبهر مثلها ألنه ال جيوز أن يأخذ اجلعل على أن يطلقها قبل أن ينكحهاا أال  
ترى أنه لو أخذ من أجنبية ماال على أاا طالق مىت نكحها كان املال مردودا ألنه ال ميلك من طالقها شيئا 

بال ساألتين أن    :سألتك أن تطلقين ثالثا مبائة وقاال  :ولو قالت له :قال .وقد ال ينكحها أبدا
فإن أقامت املرأة البينة على دعواها وأقام الزوج البينة علاى   .أطلقك واحدة بألف حتالفا وله مهر مثلها

وسقطت البينة كماا  دعواه وشهدت البينة أن ذلك بوقت واحد وأقر به الزوجان حتالفا وله صداق مثلها 
 :قاال  .تسقط يف البيوع إذا اختلفا والسلعة قائمة بعينها ويرد البيع وإن كان مستهلكا فقيمة املبيع

  .والطالق ال يرد وقيمة مثل البضع مهر مثلها

وهكذا لو اختلفا فأقاما البينة ومل توقت بينتهما وقتا يدل على اخللع األول فإن وقتت بينتهما وقتا  :قال 
على اخللع األول فاخللع األول هو اخللع اجلائز والثاين باطل إذا تصادقا إن مل يكن مث نكاح مث خلاع   يدل

أال ترى أن رجال لو خالع امرأته مبائة مث خالعها بعد ومل حيدث نكاحا بألف كانات   .فيكونان خلعني
ولاو   :قاال  .ما ميلك األلف باطال ومل يقع هبا طالق ألنه طالق ما ال ميلك واألول جائز ألنه طلق

 بل طلقتك واحدة بألفني وأقام كل  :طلقتين ثالثا بألف فقال :قالت
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 :قال .واحد منهما البينة على ما قال وتصادقا أن مل يكن طالق إال واحدة حتالفا وكان له مهر مثلها  

 :انت املسألة حباهلا فقالطلقتين على ألف وأقامت شاهدأ حلف وكانت امرأته ولو ك :ولو قالت يل

 .طلقتك على ألفني فلم تقبلي وجحدت كان القول قوهلا يف املال ومل يلزمه الطالق ألنه مل يقر بالطالق

ولو ادعت أنه خالعها وجحد فأقامت شاهدا بأنه خالعها على مائة وشاهدا  :قال .إذ زعم أنه مل يقع
وهكذا لو كان هاو   :قال .باطلة كلها وحيلفأنه خالعها على ألف أو عرض فالشهادة الختالفهما 

املدعي أنه خالعها على ألف وأقام هبا شاهدا وشاهدا آخر بألفني أو بعرض فالشهادة باطلة وهاي جتحاد   
لزمها الطالق بإقراره ومل يلزمها املال وحلفت عليه وال ميلك الرجعة ألنه يقر أن طالقه طالق خلع ال ميلك 

بال   :سألتك أن تطلقين ثالثا بألف فلم تطلقين إال واحدة وقال :له ولو قالت :قال .فيه الرجعة



وإن كان اختالفهما وقد مضى  .طلقتك ثالثا فإن كان ذلك يف وقت اخليار فهي طالق ثالثا وله األلف
 :وإذا اختلف الزوج واملرأة فقاال الازوج   :قال الشافعي .وقت اخليار حتالفا وكان له مهر مثلها

طلقتين على غري شيء فالقول قول املرأة وعلى الزوج البيناة والطاالق    :لت املرأةطلقتك على ألف وقا
واقع وال ميلك فيه الزوج الرجعة ألنه مقر أن ال رجعة له على املرأة فيه وأن عليها له ماال فال يصدق فيما 

يار سألتك أن تطلقين بألف فمضى وقت اخل :ولو قالت املرأة :قال .يدعي عليها ويصدق على نفسه
اخليار كان القول  .بل طلقتك قبل أن ميضي وقت :ومل تطلقين مث طلقتين بعد على غري شيء وقال هو

طلقاتين   :ولو قالات  :قول املرأة يف األلف وعلى الزوج البينة والطالق الزم له وال ميلك الرجعة قال
لك الرجعة والشيء لاه  بل طلقتك اليوم بألف فهي طالق اليوم بإقراره وال مي :أمس على غري شيء فقال

  .عليها من املال ألاا مل تقربه
  

 ID ' '    العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ
 املذكر 

  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .ةظوفحم قوقحال عيمج سومزوكل 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن  الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
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 باب ما يفتدي به الزوج من اخللع  

ثا على أن تعطيين ألفا فلم تعطه أنت طالق ثال :وإذا قال الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وهكذا إن  .أنت طالق إن أعطيتين ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار :وهو كقوله .ألفا فليست طالقا

 :أنت طالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كانت طالقا وإن مل تضمنها مل تكن طالقا قال :قال هلا

أنت طالق وعليك ألف كانت  :ولو قال هلا :الأنت طالق إن ضمنت يل ألفا ق :وهذا مثل قوله هلا
أنت طالق وعليك حج وأنت طالق وحسنة  :طالقا واحدة ميلك الرجعة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله

كما لو ابتدأ  .وإن ضمنت له األلف على الطالق مل يلزمها وهو ميلك الرجعة :قال .وطالق وقبيحة
عل الواحدة اليت طلقتين بائنا بألف مل تكن بائنا وإن أخذ منها اج :اآلن طالقها فطلقها واحدة مث قالت له

  .عليها ألفا فعليه ردها عليها

أنت طالق وعليك ألف كانت عليهاا وكاان    :ولو تصادقا على أاا سألته الطالق بألف فقال :قال 
ر طلقت ورجع أنت طالق إن أعطيتين عبدك فأعطته إياه فإذا هو ح :ولو قال المرأته :الطالق بائنا قال
اخلعين على ما يف هف اجلرة من اخلل وهي مملوءة فخالعها فوجاده   :ولو قالت له .عليها مبهر مثلها

  .مخرا وقع الطالق وكان عليها له مهر مثلها
  

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  
 حة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع ص  
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 م تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيا  



  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 ايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف اللي  
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 خلع املشركني  

وإذا اختلعت املرأة الذمية من زوجها خبمر بعينه أو بصفة فدفعتها إلياه مث   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
عليها بشيء ولو مل تدفعها إليه مث ترافعوا إلينا أجزنا اخللاع وأبطلناا    جاءوا بعد إلينا أجزنا اخللع ومل نرده

وهكذا أهل احلرب إن رضوا حبكمنا ال خيالفون الاذميني يف   :قال .اخلمر وجعلنا له عليها مهر مثلها
 :قال .شيء إال أنا ال حنكم على احلربيني حىت جيتمعا على الرضى وحكم على الذميني إذا جاء أحدمها

 .سلم أحد الزوجني وقد تقابضا فهكذا وإن مل يتقابضا بطل اخلمر بينهما وكان له عليها مهر مثلهاولو أ

ال جيوز إن كان هو املسلم ملسلم أن يأخذ مخرا وال إن كانت هي املسلمة أن تعطي مخرا ولو قبضها منها 
مة فدفعتها إليه عزرت وكذلك لو كانت هي املسل .بعد ما يسلم عزر وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه



وهكذا كل ما حرم وإن استحلوه ماال مثل اخلنزير وغريه فهماا يف   .وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه
مجيع األحكام كاملسلمني ال خيتلف احلكم عليهم وعلى املسلمني إال فيما وصفت مما مضى يف الشرك وال 

  .يرد يف اإلسالم
  
  .اخللع إىل أجل 

وإذا اختلعت املرأة من زوجها بشيء مسمى إىل أجل فاخللع جائز وما مسيا  :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر 
وجيوز فيه ما جيوز يف البياع والسالف إىل اآلجاال وإذا     .من املال إىل ذلك األجل كما تكون البيوع

عام جيوز اختلعت بثياب موصوفة إىل أجل مسمى فاخللع جائز والثياب هلا الزمة وكذلك رقيق وماشية وط
ولو تركت أن تسمي حيث يقبض منه الطعام  :قال .فيه ما جيوز يف السلف ويرد فيه ما يرد يف السلف

 :ولو قالت املرأة :قال .أو تركت أن تسمي بعض صفة الطعام جاز الطالق ورجع عليها مبهر مثلها

بال   :يء وقال هاو سألتك أن تطلقين بألف فمضى وقت اخليار ومل تطلقين مث طلقتين بعد على غري ش
طلقتك قبل أن ميضي وقت اخليار كان القول قول املرأة يف األلف وعلى الزوج البينة والطالق الزم له وال 

  .ميلك الرجعة
  

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن
 احلذف فيه 

  
 عاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما اد :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
   
 

 1896 :صفحة 
 
   

 العدد عدة املدخول هبا اليت حتيض  



واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثاة    :قال اهلل تبارك وتعاىل :أخربنا الشافعي :أخربنا الربيع قال 
ماا دل علاى أااا     :فإن قال قائل .األطهار -واهلل تعاىل أعلم  -اء عندنا واألقر :قروء  قال

أوهلما الكتاب الذي دلت علياه السانة واألخار     :داللتان :األطهار وقد قال غريكم احليض قيل له
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهلن    :قال اهلل تبارك وتعاىل :وما الكتاب قيل :فإن قال .اللسان

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض يف عهاد   :رمحه اهلل تعاىلقال الشافعي 
النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل عمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اهلل صالى اهلل  

شاء طلق  مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن :عليه وسلم
قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهلل عز وجل أن تطلق هلا النساء قال الشافعي ما أخربنا مسلم وسعيد بان  

قال النيب صلى اهلل  :سامل عن ابن جريج عن أيب الزبري أنه مسع ابن عمر يذكر طالق امرأته حائضا وقال
إذا طلقتم النساء فطلقوهن   : عليه وسلمعليه وسلم فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك  وتال النيب صلى اهلل

قال الشافعي فأخرب رساول   .أنا شككت :لقبل عدهتن أو يف قبل عدهتن  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فطلقوهن لقبل عدهتن    :العدة الطهر دون احليض وقرأ .اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل عز وجل أن

ولو طلقت حائضا مل تكن مستقبلة عدهتا إال بعد احليض فإن  .دهتاأن تطلق طاهرا ألاا حينئذ تستقبل ع
القرء اسم وضع ملعىن فلما كان احليض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهار دم   :فما اللسان قيل :قال

حيتبس فال خيرج كان معروفا من لسان العرب القرء احلبس لقول العرب هو يقرى املااء يف حوضاه ويف   
 :قال الشافعي رمحه اهلل .هو يقري الطعام يف شدقه يعين حيبس الطعام يف شدقه :سقائه وتقول العرب

أخربنا مالك عن إبن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها أاا انتقلت حفصه بنات  
عبد الرمحن حني دخلت يف الدم من احليضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عباد الارمحن   

ثالثة قروء فقالات   :إن اهلل تبارك امسه يقول :صدق عروة وقد جادهلا يف ذلك ناس فقالوا :لتفقا
صدقتم وهل تدرون ما األقراء األقراء األطهار أخربنا مالك عن ابن شهاب  :عائشة رضي اهلل تعاىل عنها

ذا يريد الذي ما أدركت أحدا من فقهائنا إال وهو يقول ه :مسعت أبا بكر بن عبد الرمحن يقول :قال
 قالت عائشة أخربنا سفيان عن الزهري عن عمرة بنت 
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إذا طعنت املطلقة يف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه أخربنا مالك  :عبد الرمحن عن عائشة قالت  
يف  عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن األحوص بن حكيم هلك بالشام حني دخلت امرأتاه 

وقد كان طلقها فكتب معاوية إىل زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتاب إلياه    .الدم من احليضة الثالثة
إاا إذا دخلت يف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها وال ترثه وال يرثهاا أخربناا    :زيد

إذا طعنت املطلقاة   :لحدثنا سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قا :سفيان بن عيينة عن الزهري قال
 :يف احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها وال ترثه وال يرثها أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال

فقد برئت منه وبرىء منها وال ترثه وال يرثها  .إذا طلق الرجل امرأته فدخلت يف الدم من احليضة الثالثة
املهري أنه سأل القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهلل عن املرأة  أخربنا مالك عن الفضيل بن أيب عبد اهلل موىل

قد بانت منه وحلت أخربنا مالك أناه بلغاه عان     :إذا طلقت فدخلت يف الدم من احليضة الثالثة فقاال
القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهلل وأيب بكر بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار وابن شهاب أاام كاانوا   

ت املطلقة يف الدم من احليضة الثالثة فقد بانت منه وال مرياث قال الشاافعي واألقاراء   إذا دخل :يقولون
األطهار واهلل تعاىل أعلم فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل مجاع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقاع فياه   

احليضة الثالثة وتعتد بطهرين تامني بني حيضتني فإذا دخلت يف الدم من  .الطالق ولو كان ساعة من اار
حلت وال يؤخذ أبدأ يف القرء األول إال أن يكون فيما بني أن يوقع الطالق وبني أول حيض ولو طلقهاا  

ولو طلقها فلما أوقاع الطاالق    :قال .فإذا طهرت استقبلت القرء .حائضا مل تعتد بتلك احليضة
عد متامه بطرفة عني فذلك حاضت فإن كانت على يقني من أاا كانت طاهرا حني مت الطالق مث حاضت ب

قرء وإن أعلمت أن احليض ومتام الطالق كانا معا استأنفت العدة يف طهرها من احليض ثالثة قاروء وإن  
 .بل وقع وأنا طاهر فالقول قوهلا بيمينها :وقع الطالق وأنت حائض وقالت املرأة :اختلفا فقال الزوج

املرأة على فرجها قال الشافعي وإذا  :اؤمتنت :الأخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري ق
طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتني فهو أحق هباما مل تر الدم من احليضة الثالثة فإذا رأت الدم من احليضاة  
الثالثة فقد حلت منه وهو خاطب من اخلطاب ال يكون له عليها رجعة وال ينكحها إال كما ينكحها مبتدئا 

وإذا رأت الدم يف وقت احليضة الثالثة يوما مث انقطع مث عاودهاا بعاد أو مل    .اهابويل وشاهدين ورض
 يعاودها أياما كثرت أو قلت فذلك حيض حتل به 
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وتصدق على ثالث حيض يف أقل من حاضت له امرأة قط وأقل ما علمنا من احليض ياوم وإن   :قال  

قنا املطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلناا القاول   علمنا أن طهر امرأة أقل من مخس عشرة صد
وكذلك إن كان يعلم منها أاا تذكر حيضها وطهرها وهي غري مطلقه على شيء فادعت مثلاه   .قوهلا

وإن ادعت ما مل يكن يعرف منها قبل الطالق ومل يوجد يف امرأة مل تصادق إاماا    .قبلنا قوهلا مع ميينها
أنه يكون مثله فأما من ادعى ما مل يعلم أنه يكون مثله فال يصدق وإذا مل أصدقها يصدق من ادعى ما يعلم 

فجاءت مدة تصدق يف مثلها وأقامت على قوهلا قد حضت ثالثا أحلفتها وخليت بينها وبني النكاح حاني  
ولو رأت الادم مان    .أن ميكن أن تكون صدقت ومىت شاء زوجها أن أحلفها ما انقضت عدهتا فعلت

الثالثة ساعة أو دفعة مث ارتفع عنها يومني أو ثالثا أو أكثر من ذلك فإن كانت الساعة اليت رأت فيها احليضة 
الدم أو الدفعة اليت رأت فيها الدم يف أيام حيضها نظرنا فإن رأت صفرة أو كدرة ومل تر طهرا حىت تكمل 

احليض فكذلك إذا أمكان أن  هبا من الزوج وان كانت يف غري أيام  .يوما وليلة فهي حيض ختلو عدهتا
يكون بني رؤيتها الدم احليض قبله قدر طهر فإن كان أتى عليها من الطهر الذي يلي هذا الدم أقل ما يكون 
بني حيضتني من الطهر كان حيضا تنقضي فيه عدهتا وتنقطع به نفقتها إن كان ميلك الرجعاة وتركات   

وإن كانت رأت الدم بعاد   .إذا عاودها الدمالصالة يف تلك الساعة وصلت إذا طهرت وتركت الصالة 
الطهر األول بيومني أو ثالثا أو أكثر مما ال ميكن أن يكون طهرا مل حتل به من زوجها ومل تنقطع نفقتاها  

مث رأت الطهر مل يكان   .ونظرنا أول حيض حتيضه فجعلنا عدهتا تنقضي به وإن رأت الدم أقل من يوم
  .حيضأ وأقل احليض يوما وليلة

لكدرة والصفرة يف احليض حيض ولو كانت املسألة حباهلا فطهرت من حيضة أو حيضتني مث رأت دماا  وا 
فطبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون يف أيام أمحر قانئآ حمتدما ويف األيام اليت بعده رقيقأ قليال فحيضها 

ا مشتبها كله كان حيضها بقادر  وإن كان دمه .أيام الدم احملتدم الكثري وطهرها أيام الدم الرقيق القليل
عدد أيام حيضها فيما مضى قبل االستحاضة وإذا رأت الدم يف أول األيام اليت أجعلها أياام حيضاها يف   

جعل اهلل تبارك وتعاىل عدة من حتيض  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .احليضة الثالثة حلت من زوجها
هر وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املستحاضاة أن  من النساء ثالثة قروء وعدة من مل حتض ثالثة أش



تترك الصالة يف أيام حيضها إذا كان دمها ينفصل ويف قدر عدد أيام حيضها قبل أن يصيبها ماا أصااهبا   
 وذلك فيما 
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مهاا  نرى إذا كان دمها ال ينفصل جنعلها حائضا تاركا للصالة يف بعض دمها وطاهرا تصلي يف بعض د  

أن تعتد  -واهلل تعاىل أعلم  -فكان الكتاب مث السنة يدالن على أن للمستحاضة طهرا وحيضا فلم جيز 
فإذا أراد زوج املستحاضة طالقها للسنة طلقها طاهرا من غري مجاع  :قال .املستحاضة إال بثالثة قروء

ستحاضة أو استحيضت بعاد ماا   يف األيام اليت نأمرها فيها بالغسل من دم احليض والصالة فإذا طلقت امل
طلقت فإن كان دمها منفصال فيكون منه شيء أمحر قاىنء وشيء رقيق إىل الصفرة فأيام حيضها هي أياام  
األمحر القاىنء وأيام طهرها هي أيام الصفرة فعدهتا ثالث حيض إذا رأت الدم األمحر القاىنء من احليضاة  

  .الثالثة انقضت عدهتا

بها غري منفصل كما وصفنا فإن كان هلا أيام حيض معروفة فأيام حيضاها يف  وإن كان دمها مشت :قال 
االستحاضة عدد أيام حيضها املعروف ووقتها وقتها إن كان حيضها يف أول الشهر أو وساطه أو آخاره   

فإذا كان أول يوم من احليضة الثالثة فقد انقضت عدهتا وإن كان حيضاها خيتلاف    .فتلك أيام حيضها
ثا ومرة مخسا ومرة سبعا مث استحيضت أمرهتا أن تدع الصالة أقل أيام حيضها ثالثا وتغتسل فيكون مرة ثال

وتصلي وتصوم ألاا أن تصلي وتصوم وليس ذلك عليها إذا مل تستيقن أاا حائض خري من أن تدع الصالة 
بادخول   وهي عليها واجب وأحب إيل لو أعادت صوم أربعة أيام وليس ذلك بالزم هلا وختلو من زوجها

أول يوم من أيام حيضتها الثالثة وليس يف عدد احليضتني األوليني شيء حيتاج إليه إذا أتت على ثالث وسبع 
وإن كانت امرأة ليس هلا أيام حيض ابتدئت مستحاضة أو  :قال .وأيام طهر فال حاجة بنا إىل علمها

 .هو أقل ما علمنا امرأة حاضتكانت فنسيتها تركت الصالة أقل ما حاضت امرأة قط وذلك يوم وليلة و

فإن كانت قد عرفت وقت حيضتها فمبتدأ تركها الصالة يف مبتدأ حيضتها وإن كانت مل تعرفه استقبلنا هبا 
احليض من أول هالل يأيت عليها بعد وقوع الطالق فإذا استهل اهلالل الثالث انقضت عدهتا منه ولو طلقت 

وما وتطهر يوما أو يومني وتطهر يومني أو ما أشبه هاذا  امرأة فاستحيضت أو مستحاضة فكانت حتيض ي
جعلت عدهتا تنقضي بثالثة أشهر وذلك املعروف من أمر النساء أان حيضن يف كل شهر حيضة فأنظر أي 



وقت طلقها فيه فأحسبها شهرا مث هكذا حىت إذا دخلت يف الشهر الثالث حلت من زوجها وذلك أن هذه 
 أيام حيض كحيض النساء فال أجد معىن أوىل بتوقيت حيضتها من خمالفة للمستحاضة اليت هلا 
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ولو كانت حتيض مخسة عشر متتابعة أو بينها فصل وتطهر مخسة عشر  .الشهور ألن حيضها ليس ببني  

وعدة اليت حتيض احليض وإن تباعد كأاا  :قال .متتابعة ال فصل بينها جعلت عدهتا بالطهر ثالثة قروء
وهكذا إن كانت مستحاضة فكانت هلا أيام حتيضها  .انت حتيض يف كل سنة أو سنتني فعدهتا احليضك

كما تكون تطهر يف أقل من شهر فتخلو بدخول احليضة الثالثة فكذلك ال ختلو إال بدخول احليضة الثالثاة  
نات  وإذا كا :قال .وإن تباعدت وكذلك لو أرضعت فكان حيضها يرتفع للرضاع اعتدت باحليض

حتيض يف كل شهر أو شهرين فطلقت فرفعتها حيضتها سنة أو حاضت حيضة مث رفعتها حيضتها سنة أاا 
ال حتل لألزواج إال بدخوهلا يف الدم من احليضة الثالثة وإن تباعد ذلك وطال وهي من أهل احليض حىت تبلغ 

 .ا من نسائها مل حتض بعدهاأن تيأس من احمليض وهي ال تيأس من احمليض حىت تبلغ السن اليت من بلغته

فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل احليض وكانت من املؤيسات من احمليض الاليت جعال اهلل عاز وجال    
عددهن ثالثة أشهر واستقبلت ثالثة أشهر من يوم بلغت سن املؤيسات من احمليض ال ختلو إال بكمال الثالثة 

ألن اهلل تبارك وتعاىل جعل علاى احلايض    ظاهر القرآن -واهلل تعاىل أعلم  -وهذا يشبه  .األشهر
والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم   :فقال .األقراء وعلى املؤيسات وغري البوالغ الشهور

فعدهتن ثالثة أشهر  فإذا كانت حتيض فإاا تصرب إىل اإلياس من احمليض بالسن اليت من بلغتها من نسائها أو 
إن مدهتا أكثر احلمل وهو أربع سانني   :وقد قيل .احليض يف تلك املدةأكثرهن مل حتض فينقطع عنها 

واهلل تعاىل أعلم  -تتربص تسعة أشهر  :ومل حتض كانت مؤيسة من احمليض فاعتدت ثالثة أشهر وقيل
واحليض يتباعد فعدة املرأة تنقضي بأقل من شهرين إذا حاضات ثاالث    :مث تعتد ثالثة أشهر قال -

ثالث سنني وأكثر إن كان حيضها يتباعد ألنه إاما جعل عليهن احليض فيعتددن باه  حيض وال تنقضي إال ب
  .وإن تباعد

 .وإن كانت الرباءة من احلمل تعرف بأقل من هذا فإن اهلل عز وجل حكم باحليض فال أحيله إىل غريه 

بلغها من من أن تصري إىل السن اليت من  :عدهتا احليض حىت تؤيس من احليض مبا وصفت :فلهذا قلنا



وقد يروى عن ابن مسعود وغريه مثل هذا القول أخربنا مالك عن حممد بن حياىي   .أكثر نسائها مل حتض
بن حبان أنه كان عند جده هامشية وأنصارية فطلق األنصارية وهي ترضع فمرت هبا سنة مث هلك ومل حتض 

 :فالمت اهلامشية عثمان فقال أنا أرثه مل أحض فاختصموا إىل عثمان فقضى لألنصارية باملرياث :فقالت

  هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا
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هبذا يعين علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عبد اهلل بن أيب   

ابنته حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع  :أن رجال من األنصار يقال له :بكرة أخربه
فمكثت سبعة عشر شهرا ال حتيض مينعها الرضاع أن حتيض مث مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشاهر أو  

امحلوين إىل عثمان فحملوه إليه فذكر له شاأن   :إن امرأتك تريد أن ترث فقال ألهله :مثانية فقلت له
نرى أاا ترثه إن  :فقاال .ما تريان :امرأته وعنده علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت فقال هلما عثمان

مات ويرثها إن ماتت فإاا ليست من القواعد اليت قد يئسن من احمليض وليست من األبكار الاليت مل يبلغن 
احمليض مث هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثري فرجع حبان إىل أهله فأخذ ابنته فلماا فقادت   

ان من قبل أن حتيض الثالثة فاعتادت عادة   الرضاع حاضت حيضة مث حاضت حيضة أخرى مث تويف حب
أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز يف امرأة حبان  .املتوىف عنها زوجها وورثته

املرأة تطلق وهم حيسابون   :أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء .مثل خرب عبد اهلل بن أيب بكرة
إذا يئسات   :كما قال اهلل عز وجل :ينب هلم ذلك كيف تفعل قالأن يكون احمليض قد أدبر عنها ومل 

إذا يئست اعتدت ثالثة أشهر كما قاال اهلل تباارك    :اعتدت ثالثة أشهر قلت ما ينتظر بني ذلك قال
 .أتعتد أقراءها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت :أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء .وتعاىل

  .تبارك وتعاىل نعم كما قال اهلل :قال

أخربنا سعيد عن املثىن عن عمرو بن دينار يف امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني مث رفعتها حيضتها  
أخربنا مالك عن ابان   .أما أبو الشعثاء فكان يقول أقراؤها حىت يعلم أاا قد يئست من احمليض :فقال

شافعي وإن طلقت فارتفع حميضها أو حاضت شهاب أنه مسعه يقول عدة املطلقة األقراء وإن تباعدت قال ال
حيضة أو حيضتني مل حتل إال حبيضة ثالثة وإن بعد ذلك فإذا بلغت تلك السن استأنفت ثالثة أشهر من يوم 



قال عمر  :أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد ويزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسيب أنه قال .تبليغها
ضت حيضة أو حيضتني مث رفعتها حيضتها فإاا تنتظر تسعة أشهر فإن أميا امرأة طلقت فحا :بن اخلطاب

أن يكاون   :بان هبا محل فذلك وإال اعتدت بعد التسعة أشهر مث حلت قال الشافعي قد حيتمل قول عمر
يف املرأة قد بلغت السن اليت من بلغها من نسائها يئسن من احمليض فال يكون خمالفأ لقول ابن مسعود وذلك 

 ولو أن امرأة يئست من احمليض طلقت فاعتدت  .ناوجهه عند
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بالشهور مث حاضت قبل أن تكمل بالشهور فسقطت عدة الشهور واستقبلت احليض فإن حاضت ثالث   

حيض فقد قضت عدهتا وإن مل حتضها حىت مرت عليها بعد احليضة األوىل تسعة أشهر اساتقبلت العادة   
ثالثة أشهر قبل أن حتيض فقد أكملت عدهتا ألاا من الالئي يئسن من احملايض  بالشهور وإن جاءت عليها 

فإن حاضت قبل أن تكمل الثالثة األشهر فقد حاضت حيضتني فتستقبل تسعة أشهر فإن حاضت فيها أو 
بعدها يف الثالثة األشهر فقد أكملت وإن مل حتض فيها اعتدت فإذا مرت هبا تسعة أشهر مث ثالثة بعادها  

والذي يروى عن عمر عنادي حيتمال أن    :قال .لو حاضت بعد ذلك مل تعتد بعد بالشهورحلت و
يكون إاما قاله يف املرأة قد بلغت السن اليت يؤيس مثلها من احليض فأقول بقول عمر على هذا املعىن وهاو  

 .اىل أعلمقول ابن مسعود على معناه يف الالئي مل يؤيسن من احمليض وال يكونان خمتلفني عندي واهلل تع

واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثاة    :قال اهلل عز وجل يف اآلية اليت ذكر فيها املطلقات ذوات األقراء
قال الشافعي فكان بينا يف اآلية بالتنزيل أنه ال حيل للمطلقة أن تكتم ما يف رمحها من احمليض  .قروء  اآلية

جتاعها أو يكون طالقه إياها أدبا هلا ال إرادة أن وذلك أن حيدث للزوج عند خوفه انقضاء عدهتا رأي يف ار
تبني منه فلتعلمه ذلك لئال تنقضي عدهتا فال يكون له سبيل إىل رجعتها وكان ذلك حيتمل احلمل مع احليض 

أحامل هي أو هل حاضات   :ألن احلمل مما خلق اهلل تعاىل يف أرحامهن وإذا سأل الرجل امرأته املطلقة
ا أن تكتمه واحدا منهما وال أحدا رأت أنه يعلمه إياه وإن مل يسأهلا وال أحد يعلمه فبني عندي أن ال حيل هل

وإن مل يسأهلا ألنه قد يقع اسم الكتمان على من ظن أنه خيرب الزوج ملا لاه   .إياه فأحب إيل لو أخربته به
عاد املساألة   يف إخباره من رجعة أوترك كما يقع الكتمان على من كتم شهادة لرجل عنده ولو كتمته ب

احلمل واألقراء حىت خلت عدهتا كانت عندي آمثة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفات عليهاا اإلمث إذا   



وإن مل تسأل ومل يكن له عليها رجعة ألن اهلل عز وجل إاما جعلها له حىت تنقضي عادهتا فاإذا    .كتمته
وال حيل   :ما قوله :طاءأخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لع .انقضت عدهتا فال رجعة له عليها

 .الولد ال تكتمه لريغب فيها وما أدري لعل احليضة معه :هلن أن يكتمن ما خلق اهلل يف أرحامهن  قال

أحيق عليها أن ختربه حبملها وإن مل يرسل إليها يسأهلا عناه   :أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء
  .وف يبلغهلريغب فيها قال الشافعي تظهره وخترب به أهلها فس
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وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق   :يف قول اهلل عز وجل :أخربنا سعيد عن ابن جريج أن جماهدا قال  

اهلل يف أرحامهن  املرأة املطلقة ال حيل هلا أن تقول أنا حبلى وليست حببلى وال لست حببلى وهي حبلى وال 
إن  -وهاذا   :ي حائض قال الشافعي رمحه اهلل تعاىلأنا حائض وليست حبائض وال لست حبائض وه

أن ال حيل الكذب واآلخر أن ال تكتمه احلبل واحليض لعله  :كما قال جماهد ملعان منها -شاء اهلل تعاىل 
يرغب فرياجع وال تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لوال ما ذكرت من احلمل واحليض فتغره 

أرأيت إن أرسل إليها فاأراد ارجتاعهاا    :ا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاءأخربن .والغرور ال جيوز
قال  .ال وقد خرجت :قد انقضت عديت وهي كاذبة فلم تزل تقوله حىت انقضت عدهتا قال :فقالت

 :وهي آمثة إال أن يرجتعها فإن ارجتعها وقد قالت -إن شاء اهلل تعاىل  -الشافعي هذا كما قال عطاء 

قد انقضات   :أال ترى أنه إن ارجتعها فقالت .يت مث أكذبت نفسها فرجعته عليها ثابتةقد انقضت عد
عديت فأحلفت فنكلت فحلف كانت له عليها الرجعة ولو أقرت أن مل تنقض عدهتا كانت له عليها الرجعة 

  .ألنه حق له جحدته مث أقرت به

إن أول ما أنزل اهلل عز وجل من  :ولمسعت من أرضى من أهل العلم يق :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  فلم يعلموا ما عدة املرأة اليت ال أقراء هلا وهي اليت ال   :العدد

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثاة    :حتيض وال احلامل فأنزل اهلل عز ذكره
إن ارتبتم  فلم تدروا ما   :ة املؤيسة واليت مل حتض ثالثة أشهر وقولهأشهر والالئي مل حيضن  فجعل عد

واهلل تعااىل   -وهذا  :وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن  قال  :تعتد غري ذات األقراء وقال



وإذا أراد الرجل أن يطلق اليت ال حتيض للسنة فطلقها أية ساعة شاء لايس يف   .يشبه ما قالوا -أعلم 
وإذا طلق الرجال   .سنة إاما السنة يف اليت حتيض وكذلك ليس يف وقت طالق احلامل سنة وجه طالقها

امرأته وهي ممن ال حتيض من صغر أو كرب فأوقع الطالق عليها يف أول الشهر أو آخره اعتادت شاهرين   
عال  وإن كان اهلالالن معا تسعا وعشرين وشهرأ ثالثني ليلة يف أي الشهر طلقها وذلك أنا جن .باألهلة

عدهتا من ساعة وقع الطالق عليها فإن طلقها قبل اهلالل بيوم عددنا هلا ذلك اليوم فإذا أهل اهلالل عددنا هلا 
 .هاللني باألهلة مث عددنا هلا تسعا وعشرين ليلة حىت تكمل ثالثني يوما وليلة باليوم الذي كان قبل اهلاللني

 ثالثني بعد هاللني وحلت وأي  وكذلك لو كان قبل اهلالل بأكثر من يوم وعشر أكملنا
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ساعة طلقها من ليل أو اار انقضت عدهتا بأن تأيت عليها تلك الساعة من اليوم الذي يكمل ثالثني يوما   

بعد الشهرين بذلك اليوم فتكون قد أكملت ثالثني يوما عددا وشهرين باألهلة وله عليها الرجعة يف الطالق 
ولو طلقها ومل حتض فاعتدت بالشهور حىت أكملتها مث حاضت  .ىت متضي مجيع عدهتاالذي ليس ببائن ح

مكااا كانت عدهتا قد انقضت ولو بقي من إكماهلا طرفة عني فأكثر خرجت من الالئي مل حيضن ألاا مل 
 تكمل ما عليها من العدة بالشهور حىت صارت ممن له األقراء واستقبلت األقراء وكانت من أهلاها فاال  

املارأة تطلاق ومل    :أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء .تنقضي عدهتا إال بثالثة قروء
لتعتد حينئذ بااحليض وال   :قال .حتض فتعتد باألشهر فتحيض بعدما ميضي شهران من الثالثة األشهر

يف القول األول قال الشافعي ولو ارتفع عنها احليض بعد أن حاضت كانت  .يعتد بالشهر الذي قد مضى
ال تنقضي عدهتا حىت تبلغ أن تؤيس من احمليض إال أن تكون بلغت السن اليت يؤيس مثلها فيها من احملايض  

وأعجل من مسعت به من النساء حضن نساء  :قال .فتتربص تسعة أشهر مث تعتد بعد التسعة ثالثة أشهر
تقام حيضها اعتدت به وأكملت ثالثاة  هتامة حيضن لتسع سنني فلو رأت امرأة احليض قبل تسع سنني فاس

أشهر يف ثالث حيض فإن ارتفع عنها احليض وقد رأته يف هذه السنني فإن رأته كما تارى احليضاة ودم   
احليضة بال علة إال كعلل احليضة ودم احليضة مث ارتفع مل تعتد إال باحليض حىت تؤيس من احمليض فإن رأت 

يف هذه السن ومل تعرف  .كتفت بثالثة أشهر إذا مل يتتابع عليهادما يشبه دم احليضة لعلة يف هذه السن ا
أنه حيض مل يكن حيضا إال أن ترتاب فتستربىء نفسها من الريبة ومىت رأت الدم بعد التسع سنني فهاو  



 .حيض إال أن تراه من شيء أصاهبا يف فرجها من جرح أو قرحة أو داء فال يكون حيضا وتعتد بالشهور

غا بنت عشرين سنة أو أكثر مل حتض قط فاعتدت بالشهور فأكملتها مث حاضت كانات  ولو أن امرأة بال
منقضية العدة بالشهور كاليت مل تبلغ تعتد بثالثة أشهر مث حتيض فال يكون عليها عدة مستقبلة وقد أكملتها 

  .بالشهور ولو مل تكملها حىت حاضت استقبلت احليض وسقطت الشهور
  

 ID ' '   مع سقوط  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :و حممد الدمياطيوقال شيخنا اب
 املعدود أو 

  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 ال عدة علي اليت مل يدخل هبا زوجها  باب 

إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكام    :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل 
أن ال عادة   :فكان بينا يف حكم اهلل عز وجال  :عليهن من عدة تعتدواا  قال الشافع رمحه اهلل تعاىل

اإلصابة ومل أعلم يف هذا خالفا مث اختلف بعض املفتني يف املارأة   على املطلقة قبل أن متس وأن املسيس هو
 :فقال ابن عباس وشريح وغريمها .خيلو هبا زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غري حمرمة وال صائمة

  .ال عدة عليها إال باإلصابة نفسها ألن اهلل عز وجل هكذا قال

بن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أنه قال يف الرجال  أخربنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ا 
  :ليس هلا إال نصف الصداق ألن اهلل عز وجل يقاول  :يتزوج املرأة فيخلو هبا وال ميسها مث يطلقها

وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  قال الشاافعي رمحاه اهلل   
مل  :هلل عز ذكره قال الشافعي فإن ولدت املرأة اليت قال زوجهاا وهبذا أقول وهو ظاهر كتاب ا :تعاىل



أدخل هبا إىل أربع سنني لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة نكاحها لزم الزوج الولد إال بأن يلتعن فإن مل 
هار  يلتعن حىت مات أو عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو مل يقر به ومل ينفه حلق نسبه بأبيه وعليه امل

أنه إذا مل يلتعن أحلقنا  :وفيه قول آخر :قال الربيع .تاما إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب هلا
به الولد ومل نغرمه إال نصف الصداق ألاا قد تستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غري مسيس بعاد أن  

لقناه ما أصاهبا وكان عليه نصف املهر قال الشافعي فإن التعن نفينا عنه الولد وأح .حيلف باهلل ما أصاهبا
أصابين وال ولد فالقول قوله مع ميينه إذا جعلته إذا طلق ال  :مل أصبها وقالت :ولو أقر باخللوة هبا فقال

يلزمه إال نصف الصداق إال أن يصيب وهي مدعية باإلصابة عليه نصف الصداق ال جياب إال باإلصاابة   
 .نه وعليها البينة فإن جاءت ببينة بأنه أقر بإصابتها أخذته بالصداق كلهفالقول قوله فيما يدعي عليه مع ميي

وكذلك إن جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتني قضيت هلاا  
وإن جاءت بامرأتني مل أحلفها أو بأربع مل أعطها هبن ال أجيز شهادة النساء وحدهن إال علاى   .بال ميني

إذا خال هبا فاأغلق   :وقد قال غرينا .يراه الرجال من عيوب النساء خاصة ووالدهن أو مع رجل ما ال
بابا وأرخى سترا وليس مبحرم وال هي صائمة جعلت هلا املهر تاما وعليها العدة تامة ولو صادقته أناه مل   

أو بأن يستمتع مناها  ال يكون هلا املهر تاما إال باإلصابة  :وقال غريه .ميسها ألن العجز جاء من قبله
 حىت 
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  .خيلق ثياهبا وحنو هذا  
  
 عدة احلرة من أهل الكتاب عند املسلم والكتايب  

واحلرة والكتابية يطلقها املسلم أو ميوت عنها مثل احلرة املسلمة يف العدة والنفقة  :قال الشافعي رمحه اهلل 
فقة والسكىن ومجيع ما لزم املسلمة الزم هلا من اإلحداد وغاري  والسكىن ال خيتلفان يف شيء من العدة والن

وهكذا إن طلقها الكتايب أو  .وإن أسلمت يف العدة قبل أن تكملها مل تستأنف وبنت على عدهتا .ذلك
مات عنها وإن أرادت أن خترج يف العدة كان للزوج حيا وورثته ميتا من منعها اخلروج ما هلم مان مناع   

  .ان يف شيء غري أاا ال ترث املسلم وال يرثهااملسلمة ال خيتلف



والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل 
والالئاي    :واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  وقال عز ذكاره   :أربعة أشهر وعشرا  وقال

عدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن وأوالت األمحال أجلاهن أن  يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم ف
 .أن العدة من يوم يقع الطالق وتكون الوفاة :فكان بينا يف حكم اهلل عز ذكره :يضعن محلهن  قال

وإذا علمت املرأة يقني وفاة الزوج أو طالقه ببينة تقوم هلا على موته أو طالقه أو أي علم صاادق   :قال
من يوم يكون الطالق وتكون الوفاة وإن مل تعتد حىت متضي عدة الطالق والوفااة مل   ثبت عندها اعتدت

وإذا  :قاال  .يكن عليها عدة ألن العدة إاما هي مدة متر عليها فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها
وي وقاد ر  .خفي ذلك عليها وقد استيقنت بالطالق أو الوفاة اعتدت من يوم استيقنت أاا اعتدت منه

تعتد من يوم يكون الطاالق أو الوفااة      :عن غري واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
الرجل يطلق امرأته أو ميوت عنها وهو مبصر وهي مبصر آخر  :أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء

بن جريج عن داود بن أخربنا سعيد بن سامل عن ا .من يوم مات أو طلقها تعتد :من أي يوم تعتد قال
  .إذا قامت بينة فمن يوم طلقها أو مات عنها :أيب عاصم قال مسعت سعيد بن املسيب يقول

 .تعتد من يوم طلقت :أخربنا سعيد عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال يف رجل طلق امرأته قال 

  .واملطلقة من يوم طلفت املتوىف عنها تعتد من يوم مات :أخربنا سعيد عن ابن أيب ذئب عن الزهري قال
  

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بسات   .غري صحيح وال فصيح
 من شوال 
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 عدة األمة  

قال اهلل عز وجل العدد من الطالق بثالثة قروء وثالثة أشهر ومن الوفاة بأربعاة   :قال الشافعي رمحه اهلل 
اهلل الطالق للرجال باثنتني وثالثة فاحتمل أن يكون ذلك كله على األحرار واحلرائار   أشهر وعشر وذكر



والعبيد واإلماء واحتمل أن يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان عز وجل قد فرق يف حد الزاين بني 
فإذا   :الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  وقال يف اإلماء  :املماليك واألحرار فقال

وأشهدوا   :أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب  وقال يف الشهادات
ذوي عدل منكم  فلم خيتلف من لقيت أاا على األحرار دون العبيد وذكر املواريث فلم خيتلف أحد لقيته 

الثيب احلر الزاين ومل خيتلف  ورجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .يف أن املواريث لألحرار دون العبيد
وفرض اهلل عز وجل العدة ثالثة قروء أو ثالثة أشهر ويف املوت  :من لقيت أن ال رجم على عبد ثيب قال

أربعة أشهر وعشرا وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تستربأ األمة حبيضة ففرق بني استرباء األماة  
قال الشافعي فلم  .تعبدا وكذلك احليضة يف األمة استرباء وتعبداواحلرة وكانت العدة يف احلرائر استرباء و
يف أن عدة األمة نصف عدة احلرة فيما كان له نصف معدود  :أعلم خمالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم

ما مل تكن حامال فلم جيز إذ وجدنا ما وصفت من الدالئل على الفرق فيما ذكرنا وغريه بني عدة األماة  
فأما احليض فال يعرف له  .ن جتعل عدة األمة نصف عدة احلرة فيما له نصف وذلك الشهورواحلرة إال أ

نصف فتكون عدهتا فيه أقرب األشياء من النصف إذا مل يسقط من النصف شيء وذلك حيضاتان ولاو   
فأما احلمل فال نصف له  .جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة وال جيوز أن يسقط عنها من العدة شيء

كما مل يكن للقطع نصف فيقطع احلر والعباد   .يوما من يوم وقع عليها الطالق وسنة وأكثر قد يكون
اجللد فكان له نصف فجعل عليها النصف ومل يكان   :أحدمها :وكان للزنا حدان .واألمة واحلرة

  .للرجم نصف فلم جيعل عليها ومل يبطل عنها حد الزنا وحدت بأحد حديه على األحرار

ار عمن روينا عنه من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي فإذا تزوجت وهبذا مضت اآلث 
األمة احلر أو العبد فطلقها أو مات عنها فسواء والعدة هبا تعتد إذا كانت ممن حتيض حيضتني إذا دخلت يف 

صاغر أو كارب   الدم من احليضة الثانية حلت وتعتد يف الشهور مخسا وأربعني إذا كانت ممن ال حتيض من 
 وتعتد يف الوفاة شهرين ومخس ليال ويف احلمل أن تضع 
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ولزوجها يف الطالق إذا كانت ميلك الرجعة عليها ما على  :قال .محلها متوىف عنها أو كانت مطلقة  

 أن وال يسقط ذلاك عناه إال   .احلرة يف عدهتا وكذلك عليه من نفقتها يف العدة ما عليه من نفقة احلرة



خيرجها سيدها فيمنعها العدة يف منزله فتسقط النفقة عنه كما تسقط لو كانت له زوجة فأخرجها عنه إىل 
وكذلك إن كانت مطلقة طالقا ال ميلك الرجعة كانت نفقتها حامال ما مل خيرجها سيدها  .بلد غري بلده

قوا عليهن حىت يضعن محلهن  وإن كن أوالت محل فأنف  :من منزله ألن اهلل عز وجل يقول يف املطلقات
ولو ذهبنا إىل أن نزعم أن النفقاة علاى    .ومل جند أثرا الزما وال إمجاعا بأن ال ينفق على األمة احلامل

احلامل إاما هي للحمل كانت نفقة احلمل ال تبلغ بعض نفقة أمه وكما يكون لو كان مولودا مل تبلغ نفقته 
وقد ذهب بعض الناس إىل أن جعل للمطلقة ال  .ا إتباعه تعبدابعض نفقة أمه ولكنه حكم اهلل تعاىل علين

احلامل حمبوسة بسببه وكذلك املعتدة بغري احلمال   :ميلك زوجها رجعتها النفقة قياسا على احلامل فقال
حمبوسة بسببه عن األزواج فذهبنا إىل أنه غلط وإاما أنفقنا على احلامل حبكم اهلل عز وجل ال بأاا حمبوساة  

واستدللنا بالسنة على أن ال نفقة للايت ال ميلاك    .قد تكون حمبوسة بسببه باملوت وال نفقة هلابسببه و
واألمة يف النفقة بعد الفراق والسكىن ما كانات يف العادة    :قال .زوجها رجعتها إذا مل تكن حامال

يب طلحاة  أخربنا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل أ .كاحلرة إال ما وصفت من أن خيرجها سيدها
ينكح العبد  :عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن عتبة عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال

 :قال سفيان :امرأتني ويطلق تطليقتني وتعتد األمة حيضتني فإن مل تكن حتيض فشهرين أو شهرأ ونصفا

رجل من ثقيف أنه مسع عمر بن  وكان ثقة أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن
لو استطعت جلعلتها حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا  :اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه يقول

وإذا طلق احلر أو العبد األمة طالقا ميلك فيه الرجعة فعدهتا عدة أمة وإذا مضت عدهتا  :فسكت عمر قال
وإن أعتقت قبل مضي العدة بساعة أو أقل أكملت عدة  .مث عتقت مل تعد لعدة ومل تزد على عدهتا األوىل

فإن مات بعد الطالق الذي ميلك فيه الرجعة  .حرة ألن العتق وقع وهي يف معاين األزواج يف عامة أمرها
وإن مات أو ماتت وقد عتقت قبل مضي عدهتا عدة األمة  .قبل العتق مل ترثه وكذلك لو ماتت مل يرثها

وإذا كان  :قال .رثا ويقع عليها إيالؤه وطالقه وظهاره وما يقع بني الزوجنيوقبل مضي عدة احلرة توا
 طالقه وإيالؤه وظهاره يقع عليها إذا طلقت طالقا 
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إال أن  -واهلل تعاىل أعلم  -ميلك فيه الرجعة إىل أن تنقضي عدهتا فعتقت قبل أن تنقضي عدهتا مل جيز   
ولو كانت األمة عند عبد فطلقها طالقا ميلك  .نقضاء عدهتا اليت لزمتها باحلريةتعتد حرة ويتوارثان قبل ا

فيه الرجعة فلم تنقض عدهتا حىت عتقت فاختارت فراقه كان ذلك هلا وكان اختيارها فراقه فساخا بغاري   
ألاا صارت حرة قبل أن تنقضي عدهتا من طالق ميلك  :طالق وتكمل منه عدة حرة من الطالق األول

الرجعة وال تستأنف عدة ألنه لو كان أحدث هلا رجعة مث طلقها ومل يصبها بنت على العدة األوىل ألاا فيه 
ولو كان طالق األمة طالقا ال ميلاك فياه    .مطلقة مل متس فإاما عليها من العدة األوىل إكمال عدة حرة

وأن ال خيار هلا ألاا غري زوجة أحدمها أن تبين على العدة األوىل  :الرجعة مث عتقت يف العدة ففيها قوالن
وال تستأنف عدة ألاا ليست بزوجة وال يف معاين األزواج ال يقع عليها طالقه وال إيالؤه وال ظهااره وال  

أن عليها أن تكمل عدة حرة وال تكون حارة   :والقول الثاين .يتوارثان لو كانا يف تلك احلال حرين
 .يقيسه على العدة يف الطالق الذي ميلك فيه الرجعاة  تكمل عدة أمة ومن ذهب إىل هذا ذهب إىل أن

املرأة تعتد بالشهور مث حتيض تستقبل احليض وال جيوز أن تكون يف بعض عدهتا ممن حتيض وهاي   :وقال
وقاال يف   .وهكذا ال جيوز أن تكون يف بعض عدهتا حرة وهي تعتد عدة أماة  :تعتد بالشهور فيقول

م يتم أربعا وال جيوز أن يكون يف بعض صالته مقيما يصالي صاالة   يصلي ركعة مث ينوي املقا :املسافر
واألمة من األزواج فإذا اجتمعات   :بالقياس قال -واهلل تعاىل أعلم  -وهذا أشبه القولني  .مسافر

عليها عدتان قضتهما كما تقضيهما احلرة وهي يف النكاح الفاسد واإلحداد كاحلرة يثبت عليها ما يثبات  
  .نها ما يرد عنهاعلى احلرة ويرد ع

تعتد حبيضة قال الشافعي  :أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال يف أم الولد يتوىف عنها سيدها قال 
وإذا ولدت األمة من سيدها فأعتقها أو مات عنها استربأت حبيضة وال حتل من احليضة لألزواج حىت ترى 

 .مات عنها وهي حائض مل يعتد بتلك احليضاة وإن أعتقها أو  .الطهر فإذا رأته حلت وإن مل تغتسل

وإن أعتقها أو مات عنها وهي ال تعلم فاستيقنت أاا قد حاضت بعد العتق حلت وإن مل تستيقن استربأت 
  .نفسها حبيضة من ساعة يقينها مث حلت

وإن استربأت مل تنكح حىت تستربأ وهي كااحلرة يف   .وإن كانت حامال فأجلها أن تضع محلها :قال 
وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن ال يزوجها وإن استربأها مث زوجها  .السترباء من العدة سواءا

 فإن مات سيدها ومل يطلقها  .فالنكاح ثابت عليها رضيت أو مل ترض
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طالقا بائنا فلم زوجها ومل ميت فال استرباء عليها من سيدها وإن طلقها زوجها طالقا ميلك فيه الرجعة أو   

تنقض عدهتا حىت مات سيدها مل يكن عليها استرباء من سيدها ألن فرجها ممنوع منه بشىء أباحه لغاريه  
وكذلك لو مات عنها زوجها فلم تنقض عدهتا منه حاىت مياوت سايدها مل     .بنكاح وعدة من نكاح

طلقها فانقدت عدهتا منه  ولو مات زوجها أو .تستربىء من سيدها ألن فرجها ممنوع منه بعدة من نكاح
قال ولو مات زوجها وسيدها ويعلم أن أحدمها مات قبال   .مث مات سيدها استربأت من سيدها حبيضة

اآلخر بيوم أو شهرين ومخس ليال أو أكثر وال يعلم أيهما مات قبل اعتدت من حني مات اآلخر مناهما  
العدتني يف األخرى أاما ال يلزمااا معأ تدخل إحدى  :وإاما قلنا .أربعة أشهر وعشرا تأيت فيها حبيضة

  .وإاما يلزمها إحدامها

فإذا جاءت هبما معا على الكمال يف وقت واحد فذلك أكثر ما يلزمها إن كان سيدها مات قبل زوجهاا   
وإن كان زوجها مات قبل سيدها ومل تستكمل  .فال استرباء عليها من سيدها وعليها أربعة أشهر وعشر

وإن كان سيدها مات بعد مضي شهرين ومخس ليال  .ال فال استرباء عليها من سيدهاشهرين ومخس لي
ولاو   .فعليها أن تستربىء من سيدها حبيضة وال ترث زوجها حىت تستيقن أن سيدها مات قبل زوجها

كان زوج هذه طلقها تطليقة ميلك الرجعة مث مات سيدها مث مات زوجها وهي يف العدة وكان الزوج حرا 
عدة الوفاة من يوم مات زوجها أربعة أشهر وعشرا وورثت زوجها ومل تبال أن ال تأيت حبيضة ألنه اعتدت 

ولو كان زوجها عبدا فطلقها الطليقة ميلاك   .ال استرباء عليها من سيدها إذا كانت يف عدة من زوجها
مات الازوج حارا   الرجعة مث مات سيدها وهي يف عدهتا من الطالق أو أعتقها فلم ختتر فراق الزوج حىت 

 .كان هلا منه املرياث وتستقبل منه عدة أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج وال استرباء عليها من يدها

ولو اختارت فراقه حني عتقت قبل أن ميوت كان الفراق فسخا بغري طالق ومل يكن عليها عدة وفااة ومل  
 .رها فراقه قبل موته وال استرباء لسايدها ترثه وأكملت عدة الطالق ومل يكن له عليها رجعة بعد اختيا

وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد ألكثر ما تلد له النساء من آخر ساعات حياته فالولد الحق  :قال
لو أعتقها إذا مل يدع أنه استربأها ولو جاءت به ألكثر مما تلد له النساء من يوم مات  .به وهكذا يف احلياة

 .وعدة أم الولد إذا كانت حامال أن تضع محلها وإن مل تكن حامال فحيضة :قال .أو أعتق مل يلزمه



فإن نكحت هاي   .إذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطؤها أو أمة كان يطؤها استربأت حبيضة :قال
  .أو أم الولد
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مل تنكح حاىت تساتربىء   قبلها فسخ النكاح وإن كانت أمة ال يطؤها فال استرباء عليها وأحب إيل لو   

وإذا كانت للعبد امرأة مث كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائز كما جياوز شاراؤه لغريهاا     .نفسها
والنكاح فاسد إذا جعلته ميلكها مل أجعل له نكاحها وتعتد من النكاح حبيضتني فإن مل تكن حتيض فشاهر  

إن عتق قبل مضي عدهتا كان له أن يطأهاا  و .ونصف وليس له أن يطأها بامللك ألنه ال ميلك ملكا تاما
وهي تعتد من مائه إاما حترم على غريه يف عدهتا منه وال حترم عليه وال أكره له وطأها يف هذه احلاال إاماا   

ولو وقع وهي تعتد من املاء الفاسد ولو  .أكره له ذلك يف املاء الفاسد وال أحرمه عليه وال أفسد النكاح
أكملت بقية عدهتا من انفساخ نكاحه وكانت مملوكة للسيد ترك وفااء أو مل   مات املكاتب قبل أن يؤدي

ولو رضي السيد أن يزوجه إياها فزوجه إياها  .يتركه أو ولدا كانوا معه يف الكتابة أو أحرارا ومل يدعهم
مل جيز ألاا ملك للمكاتب كما ميلك ماله ولو رضي أن يتسراها مل يكن ذلك له ولو تساراها املكاتاب   

أحدمها ال يبيعها حبال خاف العجز أو مل خيفاه   :وفيها قوالن .فولدت أحلقت به الولد ومنعته الوطء
أن له بيعها إن خاف العجز وال جيوز لاه   :والثاين .ألين قد حكمت لولدها حبكم احلرية إن عتق أبوه

عته وطأهاا أو أراد  وكذلك إذا من .أن يبيعها إن مل خيفه وإن مات استربأت حبيضة كما تستربىء األمة
وإذا تزوج املكاتب امرأة حرة مث ورثته فسد النكاح واعتدت مناه   .بيعها استربأت حبيضة ال تزيد عليها

وإن مات حني متكثه حرا أو مملوكا فسواء النكاح ينفسخ وعدهتا عدة مطلقة ال عدة متوىف  .عدة مطلقة
وهذا لو كانت بنت  .اعة وقع عقد امللكعنها زوجها وال ترث منه إن كان حرا ألن النكاح انفسخ س

وإذا ماات الرجال    .سيده زوجه إياها بإذاا فالنكاح ثابت ومىت ورثت منه شيئا كان كما وصافت 
وجاءت امرأته بولد ألكثر ما تلد له النساء ألزمت امليت الولد أقرت بانقضاء العدة أو مل تقر هبا ما مل تنكح 

ولد فأنكر الورثة أن تكون ولدته فجاءت بأربع نسوة يشاهدن  ولو جاءت ب .زوجا ميكن أن يكون منه
مل تلدي هذا الولد مل  :وهكذا كل زوج جحد أوالد امرأته ومل يقذفها فقال .على أاا ولدته لزم امليت



 .يلزمه إال بأن يقر به أو باحلمل به أو تأيت املرأة بأربع نسوة يشهدن على والدها فيلزمه إال أن ينفيه بلعان

نكح الرجل املرأة فلم يقر بالدخول هبا وال ورثته وجاءت بولد لستة أشهر من يوم نكحها أو أكثار   وإذا
وإذا مات الصايب الاذي ال    .وكذلك لو طلقها لزمه ألكثر ما تلد له النساء إال أن ينفيه بلعان .لزمه

 جيامع مثله عن امرأته دخل هبا أو مل يدخل 
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دهتا أربعة أشهر وعشر ألن احلمل ليس منه وال يلحق به إذا أحاط العلم أن مثله ال ينزل هبا حىت مات فع  

وإن وضعت احلمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أربعة أشاهر وعشارا وإن    .بعد موته وال يف حياته
ها مضت األربعة األشهر والعشر قبل وضع احلمل حلت منه وحتد يف األربعة األشهر والعشر وال حتد بعاد 

وإذا نكح اخلصي غري اجملبوب واخلصي اجملبوب وعلمت زوجتامها قبل النكاح فرضيتا أو بعاد النكااح   
وإذا أصاب اخلصي غري اجملبوب فهو كالرجل غري اخلصي جياب املهار    .فاختارتا املقام فالنكاح جائز

يبق شيء وكاان   بإصابته وإذا كان أبقي للخصي شيء يغيب يف الفرج فهو كاخلصي غري اجملبوب وإن مل
واخلصي ينزالن حلقهما الولد كما يلحق الفحل واعتدت زوجتامها منهما كما تعتد زوجة الفحال مان   

وال جيوز طالق الصيب حاىت   .الطالق والوفاة وطالقهما بكل حال إذا كانا بالغني كطالق الفحل البالغ
ن الذي جين ويفيق إذا طلق يف حال يستكمل مخس عشرة أو حيتلم قبلها وال طالق املعتوه وال طالق اجملنو

ومن مل جيز طالقه فاملرأة امرأته  .وجيوز طالق السكران :قال .جنونه وإن طلق يف حال صحته جاز
وكل بالغ مغلوب على عقله يلزمه الولد كما يلزم الصحيح وال  .حىت ميوت أو يصري إىل أن جيوز طالقه

  .ل لعانا وال تبني منه امرأتهيكون له أن ينفي الولد بلعان ألنه ليس ممن يعق
  

 ID ' '     ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثباوت
 التاء مع 

  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  



  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :سرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املف  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ملؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف ا  
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :ال تعاىلو ق (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 عدة احلامل  

 :وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن  قال الشافعي رمحه اهلل  :قال اهلل عز وجل يف املطلقات 

ولو كانت حتيض على احلمل تركت الصاالة   :قال .فأي مطلقة طلقت حامال فأجلها أن تضع محلها
فاإن   :قال .واجتنبها زوجها ومل تنقض عدهتا باحليض ألاا ليست من أهله إاما أجلها أن تضع محلها

 كانت ترى أاا حامل وهي حتيض فارتابت أحصت احليض ونظرت يف احلمل فإن مرت هلا ثالث حايض 



فدخلت يف الدم من احليضة الثالثة وقد بان هلا أن ليس هبا محل فقد انقضت عدهتا بالثالث احلايض فاإن   
ارجتعتا زوجها يف حال ارتياهبا بعد ثالث حيض وقفنا الرجعة فإن بان هبا محل فالرجعة ثابتة وإن باان أن  

ا وتستقبل عدة أخرى ويفرق بينهما ليس هبا محل فالرجعة باطلة وإن عجل فأصاهبا فلها املهر مبا أصاب منه
وهكذا املرأة املطلقة اليت مل حتض ترتاب من احلمل فتمر هبا ثالثة أشهر ال ختالف حال اليت  .وهو خاطب

ارتابت من احلمل وهي حتيض فحاضت ثالث حيض إن برئت من احلمل برئت من العدة يف الثالثة األشهر 
هبا أو غري ريبة وإن مل تربأ من احلمل وبان هبا احلمل فأجلاها   اليت مرت هبا بعد الطالق يف حال ريبة مرت

فإذا راجعها  .أن تضع محلها وإن راجعها زوجها يف الثالثة األشهر ثبتت الرجعة كانت حامال أو مل تكن
وإن كان الطالق ميلك الرجعاة   .بعد الثالثة األشهر وقفت الرجعة فإن برئت من احلمل فالرجعة باطلة

يف احليض أو الشهور وإن أنفق عليها وهو يراه محال بطلت النفقة من يوم أكملات احلايض   أنفق عليها 
والشهور ويرجع عليها مبا أنفق بعد مضي العدة بالشهور واحليض ويرجع مبا أنفق حني كان يراها حاامال  

املسايس  فإن كانت حامال فالرجعة ثابتة وهلا النفقة فإن دخل هبا فأبطلت الرجعة جعلت هلاا الصاداق ب  
واستأنفت العدة من يوم أصاهبا وكان خاطبا فإن راجعها وهي ترى أاا حامل بعد الثالثة األشهر مث انفش 

قال الشافعي رمحاه اهلل   .انفش ذهب :قال الربيع .ما يف بطنها فعلم أاا غري حامل فالرجعة باطلة
احلمل وإن أوفني عاددهن ألاان ال   وال تنكح املرتابة من املطلقات وال املتوىف عنها زوجها من  :تعاىل

يدرين ما عددهن احلمل أو ما اعتدن به وإن نكحن مل نفسخ النكاح ووقفناه فإن برئن من احلمل فالنكاح 
ثابت وقد أسأن حني نكحن وهن مرتابات وإن كان احلمل منعناهن الدخول حىت يتبني أن ليس محل فإن 

ومىت وضعت املعتدة ما يف  :قال .بينهن وبني الدخول وضعن أبطلنا النكاح وإن بان أن ال محل خلينا
 بطنها كله فقد انقضت عدهتا مطلقة كانت أو 
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وإن كانت حامال بااثنني أو ثالثاة    .ولو كان ذلك بعد الطالق أو املوت بطرفة عني :متوىف عنها  

د وضع األول وهي جتد حركة ولد فوضعت األول فلزوجها عليها الرجعة حىت تضع الثاين فإن راجعها بع
أوقفنا الرجعة فإن ولدت ولدا آخر أو أسقطت سقطا تبني له من خلق اآلدميني شيء فرجعته ثابتة وإن مل 

 .تضع شيئا إال ما خيرج من النساء مما يتبع الولد أو ما ال يتبني فيه شيء من خلق اآلدميني فالرجعة باطلة



لث أو شيء جتده تراه ثالثا أو ثالثة وبقي رابع ال ختلو أبدا مان  وكذلك هذا لو وضعت األولني وبقي ثا
 .زوجها إال بوضع آخر محلها وليس ما يتبع احلمل من املشيمة وغريها مما ال يبني له خلق آدمي محاال 

ولو ارجتعها وقد خرج بعض ولدها وبقي بعضه كانت يل عليها الرجعة وال ختلو منه حىت يفارقها  :قال
وأقل ماا   :قال .ها فإذا فارقها كله فقد انقضت عدهتا وإن مل يقع يف طست وال غريهكله خارجا من

ختلو به املعتدة من الطالق والوفاة من وضع احلمل أن تضع سقطا قد بان له من خلق بين آدم شيء عني أو 
دمي يكون ظفر أو إصبع أو رأس أو يد أو رجل أو بدن أو ما إذا رئي علم من رآه أنه ال يكون إال خلق آ

فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به من عادة الطاالق    .دما يف بطن وال حشوة وال شيئا ال يبني خلقه
وإذا ألقت شيئا جمتمعا شك فيه أهل العدل من النساء أخلق هو أم ال مل حتل به وال ختلو  :قال .والوفاة

سقطا قد بان خلقاه  قد وضعت ولدا أو  :وإن اختلفت هي وزوجها فقالت .إال مبا ال يشككن فيه
فإن حلاف   .مل تضعي فالقول قوهلا مع ميينها وإن مل حتلف ردت اليمني على زوجها :وقال زوجها

وضعت  :ولو قالت :قال .على البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن مل حيلف مل يكن له الرجعة
ذلك أربع نسوة حرائر  شيئا أشك فيه أو شيئا ال أعقله وقد حضره نساء فاستشهدت هبن وأقل من يقبل يف

عدول مسلمات ال يقبل أقل منهن وال يقبل فيهن والدة وال ولد وتقبل أخواهتا وغريهن من ذوي قرابتاها  
ولو طلق رجل امرأته وولدت فلم تدر هي أوقع الطالق عليها قبل  .واألجنبيات ومن أرضعها من النساء

رجعة وكذبته فالقول قوله وهو أحق هباا ألن  هو وقع بعد ما ولدت فلي عليك ال :والدها أو بعده وقال
فإذا مل تدع حقها فتكون أملك بنفسها ألنه فيها دوناه مل   .واخللو من العدة حق هلا .الرجعة حق له

ولو مل يدر هو وال هي أوقع الطالق قبل الاوالد أو   :قال .يزل حقه إاما يزول بأن تزعم هي أنه زال
بناحية من مصرها أو خارج منه كانت عليها العدة ألن العدة جتاب  بعده بأن كان عنها غائبا حني طلقها 

 على املطلقة فال نزيلها عنها إال بيقني أن تأيت هبا وكان 
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ولو ارجتعها مل أمنعه ألنه ال جياوز يل منعاه    .الورع أن ال يرجتعها ألين ال أدري لعلها قد حلت منه  

واحلرة الكتابية تكون حتت املسلم أو الكتاايب يف عادد    :قال .نهأن قد حلت م :رجعتها إال بيقني
الطالق أو الوفاة وما يلزم املعتدة من ترك اخلروج واإلحداد وغري ذلك ويلزم هلا بكل وجه سواء ال خيتلفان 



واحلرة املسلمة الصغرية كذلك وكذلك األمه املسلمة إال أن عدة األمة يف غري احلمل نصاف   .يف ذلك
 .رة وأن لسيد األمة أن خيرجها وإذا أخرجها مل يكن هلا نفقة على مطلق ميلك الرجعة وال محلعدة احل

وجتتمع العدة من النكاح الثابت والنكاح الفاسد يف شيء وتفترق يف غريه وإذا اعتدت املرأة مان   :قال
ألقراء والشهور غري أن الطالق واملنكوحة نكاحا فاسدا بالفرقة فعدهتما سواء ال خيتلفان يف موضع احلمل وا

ال نفقة حملنكوحة نكاحا فاسدا يف احلمل وال سكىن إال أن يتطوع املصيب هلا بالسكىن ليحصنها فيكاون  
وإذا نكح الرجل املرأة نكاحا فاسدا فمات عنها مث علم فساد النكااح   .ذلك هلا بتطوعه وله بتحصينها

ن تعتد عدة مطلقة وال تعتد عدة متوىف عنها والحتد يف بعد موته أو قبله فلم يفرق بينهما حىت مات فعليها أ
شيء من عدته وال مرياث بينهما ألاا مل تكن زوجة وإاما تستربأ بعدة مطلقة ألن ذلك أقل ما تعتاد باه   

فتعتد إال أن تكون حامال فتضع محلها فتحل لألزواج بوضع احلمل وإذا طلق الرجل امرأته طالقا  .حرة
ال ميلكها فلم حيدث هلا الزوج رجعة وال نكاحا حىت ولدت ألكثر من أربع سنني من ميلك فيه الرجعة أو 

يوم طلقها الزوج وأنكر الزوج الولد ومل يقر باحلمل فالولد منفي عنه بال لعان ألاا ولدت بعد الطالق ملا 
وإن كان  .وإن كان الطالق ال ميلك فيه الرجعة ردت نفقة احلمل إن كانت أخذاا .ال تلد له النساء

ميلك الرجعة فلم تقر بثالث حيض مضت أو تكون ممن تعتد بالشهور فتقر مبضي ثالثة أشهر فلها النفقة يف 
أقل ما حتيض له ثالث حيض وذلك أين أجعلها طاهرا حني طلقها مث حتيض من يومها مث أحسب هلا أقل ما 

الدم من احليضة الثالثة أبتدىء ذلك مبا كانت حتيض فيه ثالث حيض فأجعل هلا فيه النفقة إىل أن تدخل يف 
وصفت من أن أجعل طهرها قبل حيضها من يوم طلقها وأقل ما حتيض وتطهر وإن كان حيضها خيتلاف  
فيطول ويقصر مل أجعل هلا إال أقل ما كانت حتيض ألن ذلك اليقني وأطرح عنه الشاك وأجعال العادة    

فلو كانت عدهتا الشهور جعلت هلا نفقة ثالثاة   .منقضية باحلمل ألاا مفسدة للحيضة وواضعة للحمل
ولو أقر به  :قال .أشهر من يوم طلقها وبرئت من العدة بوضع احلمل وإن مل يلزمه الولد كان من غريه

 الزوج كان ابنه ألنه قد يرجتع وينكح نكاحا جديدا 
   
 

 1916 :صفحة 
 
ن املرأة ادعت أنه راجعهاا يف العادة أو   ويصيب بشبهة يف العدة فيكون ولده ولو مل يقر به الزوج ولك  

ترى أن له عليها الرجعة وأنكر ذلك كله أو مات ومل يقر مل  .نكحها إذا كان الطالق بائنا وأصاهبا وهي



يلزمه الولد يف شيء من هذا وعليه اليمني على دعواها إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا 
امرأته طالقا ميلك فيه الرجعة أو ال ميلكها فأقرت بانقضاء العادة أو مل  وإذا طلق الرجل  .وسألت أمياام

تقر هبا حىت ولدت ولدا مل جياوز أربع سنني من الساعة اليت وقع فيها الطالق أو أقل فالولد أبادا الحاق   
 بأن باألب ألكثر ما يكون له محل النساء من يوم طلقها كان األب حيا أو ميتا ال ينفى الولد عن األب إال

تأيت به ألكثر مما حتمل النساء من يوم طلقها أو يلتعن فينفيه بلعان أو تزوجت زوجا غريه فتكون فراشا إذا 
تزوجت زوجا غريه وقد أقرت بانقضاء العدة وأقر بالدخول هبا أو مل يقر حىت جاءت بولد لستة أشهر من 

كذبت يف قاويل انقضات    :لو قالتوكذلك  .يوم وقعت عقدة النكاح فالولد له إال أن ينفيه بلعان
العدة مل تصدق على الزوج األول ولو ولدته ألقل من ستة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح اآلخر ومتام 

ولو وضعته ألقل من ستة أشهر من ياوم فارقهاا    .أربع سنني أو أقل من يوم فارقها األول كان لألول
يوم نكحها اآلخر وأكثر من أربع سنني من يوم  ولو وضعته ألقل من ستة أشهر من .األول كان لألول

طلقها األول مل يكن ابن واحد منهما ألاا وضعته من طالق األول ملا ال حتمل له النساء ومن نكاح اآلخر 
كلما ولدت فأنت طالق فولدت ولدين يف بطن واحاد   :وإذا قال الرجل المرأته .ملا ال تلد له النساء

 .نقضت عدهتا بالولد اآلخر ومل يقع به طالق ألن الطالق وقع وال عدة عليهاوقع الطالق بالولد األول وا

ولو ولدت ثالثة يف بطن وقعت تطليقتان بالولدين األولني ألن الطالق وقع وهو ميلك الرجعة وانقضات  
  .عدهتا بالثالث وال يقع به طالق

 .األوائل وانقضت العدة بالولد الرابعولو كانت املسألة حباهلا وولدت أربعة يف بطن وقع الثالث بالثالث  

فولدت ولدين بني كل واحد منهما سنة وقاع   :كلما ولدت ولدا فأنت طالق :ولو قال رجل المرأته
الطالق باألول وحلت لألزواج باآلخر وإن كان الطالق ال ميلك فيه الرجعة فال نفقة فيه وإن كان ميلاك  

ت حتيض فيه ثالث حيض حىت تدخل يف الدم من احليضاة  الرجعة فلها النفقة كما وصفت يف أقل ما كان
وإاما فرقت بني هذا واملسائل قبله ألن الزوج ابتدأ الطالق كما يقع على احلانث بكالم تقم  :الثالثة قال

قبل وضع محلها وقع بوضع محلها منه مث مل حيدث نكاحا وال رجعة فيلزمه بواحد منهما ومل يقر به فيلزمه 
 لد منفيا عنه بال لعان إقراره وكان الو
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فكيف مل ينف الولد إذا أقرت أمه بانقضاء  :فإن قال قائل .وغري ممكن أن يكون أبدا يف الظاهر منه  
ملا أمكن أن تكون حتيض وهي حامال فتقار    :قيل .العدة مث ولدته ألكثر من ستة أشهر بعد إقرارها

مل نقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه األب ما أمكن  بانقضاء العدة على الظاهر واحلمل قائم
أن يكون محال منه وذلك أكثر ما حتمل له النساء من يوم طلقها وكان الذي ميلك الرجعة والذي ال ميلكها 

كانت إذا مل تقر بانقضاء العدة وجاءت بولد ألكثر ما تلد لاه   .وملا كان هذا هكذا .يف ذلك سواء
فإن اليت ميلك عليها الرجعة  :فإن قال .ن يوم وقع الطالق مل أجعل الولد ولده يف واحد منهماالنساء م

أال ترى أاا حتل بالعادة لغاريه    .يف معاين األزواج ما مل تقر بانقضاء العدة ففي بعض األمر دون بعض
ولكنه لو أصاهبا  .ال :أحيل له إصابتها بعد الطالق بغري رجعة فإن قال :وليس هكذا امرأته وقيل له

أرأيت لو أصاهبا يف عدة  :فكيف يكون عاصيا باإلصابة مراجعا باملعصية ويقال له :جعلتها رجعة قيل
فقد ألزمته الولاد باإلصاابة يف    :قيل .يلزمه :من طالق بائن فجاءت بولد فادعى الشبهة فإن قال

رجعة فكيف نفيته عنه يف أحدمها وأثبتاه  العدة من طالق بائن إلزامكه الولد يف العدة من طالق ميلك فيه ال
  سواء .عليه يف اآلخر وحكمهما يف إحلاق الولد عندك

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله
  :تعاىل
  

 حيتاج إىل نقل والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقاول  فأما (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  



 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -ا عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمه  
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
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 عدة الوفاة  

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاا وصاية     :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج  اآلية قال الشافعي حفظت عن غري واحد من أهل العلم بالقرآن أن 

فظت أن بعضهم يزيد على بعض فيما يذكر مما هذه اآلية نزلت قبل نزول آي املواريث وأاا منسوخة وح
أحكي من معاين قوهلم وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر مما أوضحوه به وكان بعضهم يذهب إىل أااا  
نزلت مع الوصية للوالدين واألقربني وأن وصية املرأة حمددة مبتاع سنة وذلك نفقتها وكسوهتا وسكنها وأن 

حيظر عليها أن خترج ومل خيرج زوجها وال وارثه خبروجها إذا كان  قد حظر على أهل زوجها إخراجها ومل
غري إخراج منهم هلا وال هي ألاا إاما هي تاركة حلق هلا وكان مذهبهم أن الوصية هلا باملتااع إىل احلاول   

 وبني أن اهلل .والسكىن منسوخة بأن اهلل تعاىل ورثها الربع إن مل يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له ولد
 :عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس هلا اخليار يف اخلروج منها وال النكاح قبلها قاال 



ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن عليها أن متكث يف بيت زوجها حىت يبلغ الكتاب أجله 
عادة أربعاة أشاهر    إال أن تكون حامال فيكون أجلها أن تضع محلها بعد أو قرب ويسقط بوضع محلها 

وما وصفت من نسخ الوصية هلا باملتاع إىل احلول باملرياث ما ال اختالف فيه من أحاد   :قال .وعشر
علمته من أهل العلم وكذلك ال اختالف علمته يف أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر وقول األكثر من أهل 

وكاذلك قاول    :قاال  .لهاالعلم مع السنة أن أجلها إذا كانت حامال وكل ذات عدة أن تضع مح
 :قال .بأن عليها أن تعتد يف بيت زوجها وليس هلا اخليار يف أن خترج مع االستدالل بالسنة :األكثر

وكان قول اهلل عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا حيتمل 
أن يكون على احلرائر دون اإلماء وغري واحتمل  .أن يكون على كل زوجة حرة وأمة حامل وغري حامل

ودلت السنة على أاا على غري احلوامل من األزواج وأن الطالق والوفاة يف  .ذوات احلمل دون احلوامل
ومل أعلم خمالفا يف أن األمة احلامل يف الوفاة  .احلوامل املعتدات سواء وأن أجلهن كلهن أن يضعن محلهن

أخربنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أيب سلمة بن عبد الارمحن   .والطالق كاحلرة حتل بوضع محلها
فقال ابن  .سئل ابن عباس وأبو هريرة رضي اهلل تعاىل عنهما عن املتوىف عنها زوجها وهي حامل :قال

 إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة  :آخر األجلني وقال أبو هريرة :عباس
   
 

 1919 :صفحة 
 
ولدت سبيعة األسلمية بعد وفااة زوجهاا    :صلى اهلل عليه وسلم فسأهلا عن ذلك فقالتزوج النيب   

مل حتلال   :بنصف شهر فخطبها رجالن أحدمها شاب واألخر كهل فخطبت إىل الشاب فقال الكهال 
قد   :وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه هبا فجاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

نكحي من شئت  أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد اهلل بن عباس وأبا حللت فا
آخر األجلني وقال أباو سالمة إذا    :سلمة اختلفا يف املرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس

موىل ابن عباس إىل نفست فقد حلت قال فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعين أبا سلمة فبعثوا كريبا 
ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجهاا بلياال    :أم سلمة يسأهلا عن ذلك فجاءهم فأخربهم أاا قالت

قد حللت فانكحي  أخربنا مالك عن هشام   :فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال هلا
وفاة زوجها بليال فجاءت رسول اهلل بن عروة عن أبيه عن املسور بن خمرمة أن سبيعة األسلمية نفست بعد 



صلى اهلل عليه وسلم فاستأذنته يف أن تنكح فأذن هلا أخربنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عباد  
اهلل بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن سبيعة بنت احلارث وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فمر هبا أبو السانابل  

د تصنعت لألزواج إاا أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل ق :بن بعكك بعد ذلك بأيام فقال
إنك قد حللت فتزوجي أخربنا مالك عان   :وليس كما قال .كذب أبو السنابل :عليه وسلم فقال

 :إذا وضعت محلها حلت :نافع عن ابن عمر أنه سئل عن املرأة يتوىف زوجها وهي حامل فقال ابن عمر

لو ولدت وزوجها على سريره مل  :عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قال فأخربه رجل من األنصار أن
أخربنا عبد اجمليد عان   .قال الشافعي ليس للمتوىف عنها نفقة حامال كانت أو غري حامل .يدفن حللت

 .ليس للمتوىف عنها زوجها نفقة حسبها املرياث :ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل أنه قال

الشافعي وكذلك لو كانت مشركة أو مملوكة ال ترث مل يكن هلا النفقة ألن ملكه عن املال قد انقطع قال 
باملوت وإذا وضعت املتوىف عنها مجيع محلها حلت لألزواج مكااا ومل تنتظر أن تطهر وكان هلا أن تنكح 

مان الطاالق إذا    وهكذا هي إن كانت مطلقة وهكذا املعتدة .ومل يكن لزوجها أن يصيبها حىت تطهر
دخلت يف الدم من احليضة الثالثة حل هلا أن تنكح ومل يكن لزوجها أن يصيبها حىت تطهر فإذا ولدت ولدا 
وكانت جتد حركة ختاف أن يكون ولدا ثانيا أو وضعت ثانيا وخافت أن تكون احلركة ولدا ثالثا مل تنكح 

 حىت تعلم أن 
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الذي ولدت أوال وإن نكحت بعد والد األول والثاين وهي جتد حركة فالنكااح  ليس يف بطنها ولد غري   

فإن كانت مطلقة لزوجهاا   .موقوف فإن ولدت فالنكاح مفسوخ وإن علم أنه ليس ولد فالنكاح ثابت
عليها الرجعة فوضعت ولدا فارجتعها زوجها وهي جتد حركة وقفت الرجعة فإن ولدت آخر أو أسقطته قد 

  .إن مل تضعه فالرجعة باطلة .فالرجعة ثابتة و تبني بعض خلقه

وسواء ولدته سقطا أو متاما أو ضربه إنسان أو هي فألقته ميتا أو حيا ختلو عدهتا بذلك كله ألااا   :قال 
قد وضعت محلها وهي ومن ضربه آمثان بضربه وهذا هكذا يف الطالق وكل عدة على كل امرأة بوجه من 

رباء ويف كل عدة من نكاح فاسد حتل بوضع احلمل وال حتل به حىت يتبني وسواء هذا يف االست .الوجوه
له خلق من خلق بين آدم رأس أو يد أو رجل أو ظفر أو عني أو شعر أو فرج أو ما يعرف به أنه من خلق 



فأما ما ال يعرف به أنه خلق آدمي فال حتل به وعدهتا فيه ما فرض عليها من العدة غري عادة   .اآلدميني
والنكااح الفاساد    .وسواء يف اخلروج بوضع احلمل من العدة بالوفااة والطاالق   .األمحال أوالت

واملفسوخ واالسترباء كل امرأة حرة وأمة وذمية وبأي وجه اعتدت وأي أمة استربأت وتعتد املتوىف عناها  
ا مل تكان  زوجها احلرة املسلمة والذمية من أي زوج كان حرا أو عبدأ أو ذميا حلرة ذمية عدة واحادة إذ 

حامال أربعة أشهر وعشرا ينظر إىل الساعة اليت تويف فيها الزوج فتعتد منها باأليام فإذا رأت اهلالل اعتدت 
كأنه مات نصف النهار وقد بقي من الشهر مخس ليال سوى يومها الذي ماات فياه    :قال .باألهلة

وإن اختلفات   .ربعة أهلة باألهلةفاعتدت مخسا مث رئي اهلالل فتحصي اخلمس اليت قبل اهلالل مث تعتد أ
 .فكان ثالثة منها تسعا وعشرين وكان واحد منها ثالثني أو كانت كلها ثالثني إاما الوقت فيها األهلة

فإذا أوفت األهلة األربعة اعتدت أربعة أيام بلياليهن واليوم اخلامس إىل نصف النهار حىت يكمل هلا عشار  
من اهلالل عشر ليال أحصت ما بقي من اهلاالل فاإن كاان    سوى األربعة األشهر وإن مات وقد مضى 

عشرين أو تسعة عشر يوما حفظتها مث اعتدت ثالثة أشهر باألهلة مث استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدد 
أيامه فإذا كمل هلا ثالثون يوما بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها فإذا أوفت هلا عشرا 

ولو كانت حمبوسة أو عمياء ال ترى اهلالل وال خترب عنه أو  .يت مات فيها فقد مضت عدهتاإىل الساعة ال
أطبق عليها الغيم اعتدت باأليام على الكمال األربعة األشهر مائة وعشرين يوما والعشر بعدها عشر فذلك 

 مائة وثالثون يوما ومل حتل يف شيء من ذلك من زوجها حىت تويف هذه العدة أو 
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وليس عليها أن تأيت يف األربعة األشهر  .يثبت هلا أن قد خلت عدهتا قبله باألهلة والعشر كما وصفت  

فكاذلك إذا   .والعشر حبيضة ألن اهلل عز وجل جعل للحيض موضعا فكان بفرض اهلل العدة ال الشهور
يضة جعل عليها ما مل جيعل اهلل تأيت فيها حب :جعل الشهور واأليام عدة فال موضع للحيضة فيها ومن قال

عليها أرأيت لو كانت تعرف أاا ال حتيض يف كل سنة أو سنتني إال مرة أما يكون من جعلها تعتد سنة أو 
سنتني جعل عليها ما ليس عليها ولكن لو ارتابت من نفسها استربأت نفسها من الريبة كما يكون ذلك يف 

 .األشهر والعشر حبيضة وحيض مث ارتابت استربأت من الريبةوكذلك لو جاءت يف األربعة  .مجيع العدد

ولو طلقها ثالثا أو تطليقة مل يبق له عليها من الطالق غريها حىت يكون ال ميلك رجعتاها وهاو    :قال



ولو طلقها مريضا مث صح من مرضه مث ماات وهاي يف    .صحيح مث مات مل ترثه واعتدت عدة الطالق
ألنه قد صح يف حال لو ابتدأ طالقها فيها مث مات مل ترثه فكان يف  .القالعدة مل ترثه واعتدت عدة الط
ولو طلقها مريضا مث مات من مرضه وهي يف العدة فإن كان الطاالق   .الصحة مطلقا ومل حيدث رجعة

وهكذا لاو كاان هاذا الطاالق يف      .ميلك فيه الرجعة ورثته وورثها لو ماتت ألاا يف معاين األزواج
وإن  .طلقها طالقا ال ميلك فيه رجعتها وهو مريض مث ماتت يف العدة مل يرثهاا  ولو :قال .الصحة

أاا ترثاه   :وقول بعض أصحابنا .أاا ترثه يف العدة :مات وهي يف العدة فقول كثري من أهل الفتيا
 :قال الربيع .ال ترث مبتوتة هذا مما أستخري اهلل عز وجل فيه :وقول بعضهم .وإن مضت العدة

من قبل أنه لاو   :ال ترث املبتوتة طلقها مريضا أو صحيحا قال الربيع :ر اهلل تعاىل فيه فقالوقد استخا
آىل منها مل يكن موليأ ولو تظاهر منها مل يكن مظاهرا ولو قذفها كان عليه احلد ولو ماتت مل يرثها فلماا  

ع  وإاما خاطب اهلل عز وهلن الرب  :كانت خارجة من معاين األزواج وإاما ورث اهلل تعاىل الزوجة فقال
ذكره الزوجة فكانت غري زوجة يف مجيع األحكام مل ترث وهذا قول ابن الزبري وعبد الرمحن بان عاوف   

 :طلقها على أاا ال ترث إن شاء اهلل عنده قال الشافعي واختلف أصحابنا فيها إن نكحت فالذي اختار

ال ترثه فترث زوجني وتكاون كالتاركاة   إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما مل تتزوج فإذا تزوجت ف
ترث  :وقال غريهم .ترثه وإن تزوجت عمدا وترث أزواجا :حلقها بالتزويج وقد قال بعض أصحابنا

  .يف العدة ال ترث بعدها

 أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج عن أيب مليكة أنه سأل ابن الزبري عن املرأة يطلقها الرجل  
   
 

 1922 :صفحة 
 
طلق عبد الرمحن بن عوف متاضر بنت األصبغ الكلبياة   :مث ميوت وهي يف عدهتا فقال ابن الزبريفيبتها   

فأما أنا فال أرى أن ترث مبتوتة وقاال   :فقال ابن الزبري .فبتها مث مات وهي يف عدهتا فورثها عثمان
  .إن كانت مبتوتة مل ترثه يف عدة وال غريها وهذا قول يصح ملن قال به :غريهم

وكيف ترثه امرأة ال يرثها وال حتل له وإاما ورث اهلل تعاىل  :ذهب إليه بعض أهل اآلثار والنظر فقالوقد  
ال تعتد ألاا ليست بزوجاة   :عز ذكره األزواج وهي ليست بزوجة وجعل على األزواج العدة فإن قلتم

ه وإن مضت هبا ثالث تعتد فكيف تعتد منه غري زوجة ل :فكيف ترثه من ال تعتد منه من وفاته فإن قلتم



أفتعتد امرأة أربعة أشهر وعشرا بعد ثالث حيض وإن كانت إذا مضت هلا ثالث حيض  :حيض قبل موته
وهو مريض فنكحت جاز هلا النكاح أفتعتد منه إن تويف وهي حتل لغريه ومن ورثها يف العدة أو بعد مضيها 

ليست من األزواج وإاما جعل اهلل تعاىل العدة  أورثها باالتباع وال أجعل عليها عدة ألاا :انبغى أن يقول
 :قال .على األزواج إذا مات عنها فلم تعلم وقت موته اعتدت من يوم تستيقن موته أربعة أشهر وعشرا

وإن مل يبلغها موته حىت ميضي هلا أربعة أشهر وعشر مث قامت بينة مبوته فقد مضت عدهتا وال تعود لعدة وال 
ولو ارتد زوج املرأة عن اإلسالم أمرناها تعتد عادة   .ا املطلقة يف هذا كلهقال الشافعي وكذ .إحداد

الطالق فإن قضتها قبل أن يرجع إىل اإلسالم فقد بانت منه وإن مل تقضها حىت تاب الزوج باالرجوع إىل  
ولاو   .وترثه يف هذا كله ألاا زوجته حباهلاا  .اإلسالم مث مات قبل مضي آخر عدهتا أو بعده فسواء

مل متض حىت تاب وهام   :قد مضت عدتك قبل أن يتوب وقالت :فت هي وورثة الزوج فقالوااختل
  .يتصادقون على توبة الزوج فالقول قول املرأة مع ميينها

ولو أقرت بانقضاء العدة قبل أن يتوب فال شيء هلا يف ماله وكانت عليها عدة الوفاة واإلحداد تأيت فيهاا   
قد انقضت عديت  :ها العدتني يف إقرارين خمتلفني ولو مل ميت ولكن قالتبثالث حيض ألاا مقرة بأن علي

كانت امرأته حباهلا وأصادقها أن   :مل تنقض عديت :قبل أن يتوب مث قالت بعد ما تاب وقبل أن ميوت
  .وهكذا كل مطلقة لزوجها عليها الرجعة .عدهتا مل تنقض

قد انقضات عاديت    :رجعة وإن قالتمل تنقض فلزوجها ال :مث قالت .قد انقضت عديت :قالت 
فكذهبا الزوج أحلفت فإن حلفت فالقول قوهلا مع ميينها وإن مل حتلف حلف هو على البت ماا انقضات   

وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحدامها طالقا ال ميلك فيه الرجعاة   .عدهتا فإن نكل مل ترد عليها
 وال تعرف بعينها اعتدتا أربعة 
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  .أشهر وعشر تكمل كل واحد منهما فيها ثالث حيض واهلل املوفق  
  
 مقام املتوىف عنها واملطلقة يف بيتها  



ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال   :قال اهلل تبارك وتعاىل يف املطلقات :قال الشافعي رمحه اهلل 
انت املعتدات من الوفاة معتدات كعادة  فكانت هذه اآلية يف املطلقات وك :أن يأتني بفاحشة مبينة  قال

املطلقة فاحتملت أن تكون يف فرض السكىن للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على أن يف مثل معنااهن يف  
  .السكىن ومنع اإلخراج املتوىف عنهن ألان يف معناهن يف العدة

كث يف بيتها حىت يبلغ ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن على املتوىف عنها أن مت :قال 
الكتاب أجله واحتمل أن يكون ذلك على املطلقات دون املتوىف عنهن فيكون على زوج املطلقة أن يسكنها 
ألنه مالك ماله وال يكون على زوج املرأة املتوىف عنها سكنها ألن ماله مملوك لغريه وإاما كانات الساكىن   

مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمتاه  أخربنا  .باملوت إذ ال مال له واهلل تعاىل أعلم
زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أيب سعيد اخلدري أخربهتاا أااا   

أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة فإن زوجها خرج يف  :جاءت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسأله
رف القوم حلقهم فقتلوه فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن طلب أعبد له أبقوا حىت إذا كان يف ط

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قالت .أرجع إىل أهلي فإن زوجي مل يتركين يف مسكن ميلكه وال نفقة
نعم  فانصرفت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد دعاين أو أمر يب رسول اهلل صالى اهلل    :وسلم

فرددت عليه القصة اليت ذكرت لاه مان شاأن     :كيف قلت  قالت  :ت له فقالعليه وسلم فدعي
فاعتددت فياه أربعاة أشاهر     :امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله  قالت  :فقال .زوجي
فلما كان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أرسل إيل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعاه   :قالت .وعشرا

وإذا طلق الرجل املرأة فلها سكناها يف منزله حاىت تنقضاي    :الق .وهبذا نأخذ :قال .وقضى به
وإن كاان   :قاال  .عدهتا ما كانت العدة محال أو شهورا كان الطالق ميلك فيه الرجعة أو ال ميلكها

املنزل بكراء فالكراء على الزوج املطلق أو يف مال الزوج امليت وال يكون للزوج املطلق إخراج املرأة مان  
انت تسكن معه كان له املسكن أو مل يكن ولزوجها إذا تركها فيما يسعها من املساكن  مسكنها الذي ك

وإن كان على زوجها دين مل يبع مسكنها فيما  :قال .وستر بينه وبينها أن يسكن فيما سوى ما يسعها
  .يباع من ماله حىت تنقضي عدهتا
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وذلك أاا قد ملكات   :قال .و منزال قد أعطى كراءهوهذا إذا كان قد أسكنها مسكنا له أ :قال  

عليه سكناها فيما يكفيها طلقها كما ميلك من اكترى من رجل مسكنه سكىن مسكنه دون مالك الادار  
فأما إن كان أنزهلا منزال عارية أو يف كراء فانقضى أو بكاراء مل يدفعاه    :قال .حىت ينقضي كراؤه

وعليه أن يسكنها غريه إال أن يفلس فإن أفلس ضربت مع الغرماء  وأفلس فألهل هذا كله أن خيرجوها منه
وهكذا تضرب ماع الغرمااء    :قال .بأقل قيمة سكىن ما يكفيها بالغا ما بلغ واتبعته بفضله مىت أيسر

ولو كانت هذه املسائل كلها يف موته كان القاول فيهاا    :قال .بنفقتها حامال ويف العدة من طالقه
ويف قول النيب صلى  :ومن قال هذا قال .ا ما وصفت يف الطالق ال خيالفهأحدمه :واحدا من قولني

 .امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله  دليل على أن للمتوىف عنها السكىن  :اهلل عليه وسلم للفريعة

وجيعل هلا السكىن يف مال امليت بعد كفنه من رأس ماله ومينع منزهلا الذي تركها فيه أن يبااع أو   :قال
 :والقول الثاين .يقسم حىت تنقضي عدهتا ويتكارى هلا إن أخرجت من منزل كان بيده عارية أو بكراء

أن االختيار لورثته أن يسكنوها وإن مل يفعلوا هذا فقد ملكوا املال دونه ومل يكن هلا السكىن حني كان ميتا 
ل النيب صلى اهلل عليه وسالم   إن قو :ومن قال هذا قال .ال ميلك شيئا وال سكىن هلا كما ال نفقة هلا

فاإن   .امكثي يف بيتك  حيتمل ما مل خترجي منه إن كان لغريك ألاا قد وصفت أن املنزل ليس لزوجها
  .كان هلا املنزل أو للقوم فلم خيرجوها منه مل جيز أن خترج منه حىت تنقضي عدهتا

إذا كان موضعها حريازا ومل   وإذا أسكنها ورثته فلهم أن يسكنوها حيث شاءوا ال حيث شاءت :قال 
ولو كانت تساكن   :وإن مل يسكنوها اعتدت حيث شاءت من املصر قال .يكن هلا أن متتنع من ذلك

يف منزل هلا معه فطلقها وطلبت أن تأخذ كراء مسكنها منه كان هلا يف ماله أن تأخذ كراء أقل ما يساعها  
الذي كانت معه فيه مث طلقها أو مات عنها  ولو كان نقلها إىل منزل غري منزله :قال .من املسكن فقط

 .بعد أن صارت يف املنزل الذي نقلها إليه اعتدت يف ذلك املنزل الذي نقلها إليه وأذن هلا أن تنتقل إليه

ولو كان أذن هلا يف النقلة إىل منزل بعينه أو أمرها تنتقل حيث شاءت فنقلت متاعها وخدمها ومل تنتقال  
فإذا انتقلت بباداا   .اعتدت يف بيتها اليت كانت فيه وال تكون منتقلة إال ببداا ببداا حىت مات أو طلقها

سواء أذن  :قال .وإن مل تنتقل مبتاعها مث طلقها أو مات عنها اعتدت يف املوضع الذي انتقلت إليه بإذنه
 قام يف ذلك انتقلي حيث شئت أو انتقلت بغري إذنه فأذن هلا بعد يف امل :هلا يف منزل بعينه أو قال هلا
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ولو انتقلت بغري إذنه مث مل حيدث هلا إذنا حىت طلقهاا أو   :قال .املنزل كل هذا يف أن تعتد فيه سواء  

وهكذا السفر يأذن هلا به فإن مل خترج  .مات عنها رجعت فاعتدت يف بيتها الذي كانت تسكن معه فيه
ومل خترج منه حىت تنقضي عدهتا وإن أذن هلا بالسفر فخرجات   حىت يطلقها أو يتوىف عنها أقامت يف منزهلا

أو خرج هبا مسافرأ إىل حج أو بلد من البلدان فمات عنها أو طلقها طالقأ ال ميلك فيه الرجعة فسواء هلاا  
اخليار يف أن متضي يف سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إىل بيته قبل أن ينقضي سفرها فال تقيم 

صر الذي أذن هلا يف السفر إليه إال أن يكون أذن هلا يف املقام فيه أو يف النقلة إليه فيكون ذلك عليها إذا يف امل
وإن كان أخرجها مسافرة أقامت ما يقيم املسافر مثلها مث رجعت فإن بقي من عدهتا  .بلغت ذلك املصر

واء كانت قريبأ من مصارها  وس :قال .شيء أكملته يف بيته وإن مل يبق منها شيء فقد انقضت عدهتا
الذي خرجت منه إذا مات أو طلقها أو بعيد وإذنه هلا بالسفر وخروجها فيه كإذنه بالنقلة وانتقاهلا ألن نقلة 

وإن رجعت قبل أن ينقضي سفرها اعتدت بقية عدهتا يف منزله وهلا الرجوع ألنه مل يأذن  .املسافر هكذا
وإن كان أذن هلا بالنقلة إىل مصر أو مقام فيه فخرجت مث مات أو  هلا بالسفر إذن مقام فيه إال مقام مسافر

بقي حيا فإذا بلغت ذلك املصر فله إن كان حيا ولوليه إن كان حاضرا أو وكيل له أن ينزهلا حيث يرضى 
من املصر حىت تنقضي عدهتا وعليه سكناها حىت تنقضي عدهتا يف ذلك املصر وإن مل يكان حاضارأ وال   

رث حاضر كان على السلطان أن حيصنها حيث ترضى لئال يلحق بامليت أو باملطلق ولادا  وكيل له وال وا
أقيمي يف  :وإذا أذن الرجل المرأته أن تنتقل إىل أهلها أو غريهم أو منزل من املنازل أو قال .ليس منه

وإن  .أهلك أو يف منزل فلم خترج حىت طلقها طالقا ال رجعة له عليها فيه أو مات اعتادت يف منزلاه  
خرجت إىل ذلك املوضع فبلغته أو مل تبلغه مث طلقها طالقا ال ميلك فيه الرجعة أو مات عنها مضت إلياه  
وحني زايلت منزله بإذنه إىل حيث أمرها أن تنتقل أو تقيم فمنزهلا حيث أمرها وسواء يف هذا كله أخرجت 

 .أقيمي فيه حىت يأتيك أمري :اوهكذا إن قال هل .متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه

وقوله هذا وسكوته سواء ألن املقام ليس مبوضع زيارة وليس عليها لو نقلها مث أمرها أن تعود إىل منزله أن 
لتزور أهلها أو مل يقله إذا طلقها طالقا ميلك فيه الرجعة أو ال  :وسواء قال إاما قلت هذا هلا .تعود إليه

 قال  .ملوضع الذي قال هلا انتقلي إليه أقيمي فيه حىت يراجعها فينقلها إن شاءميلكها مل يكن له نقلها عن ا
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إن كان أذن هلا يف زيارة أهلها أو غريهم أو النزهة إىل موضع يف املصار أو   :الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

طالقا ال ميلك فيه الرجعاة   خارجا منه فخرجت إىل ذلك املوضع الذي أذن هلا فيه مث مات عنها أو طلقها
فعليها أن ترجع إىل منزله فتعتد فيه ألن الزيارة ليست مقاما فإن قال يف هذا كله قبل الطالق أو املوت إاما 
نقلتها إليه ومل تعلم هي كان هلا أن تقيم حيث أقر أنه أمرها أن تنتقل ألن النقلة إليه وهي متنقلة مل يكن هلا 

 :الطالق الذي ال ميلك فيه الرجعة أو ميلكها قبل أن يرجتعها أو قال هلا يف مرضه أن ترجع ولو أذن هلا بعد

ولو كان أذن هلا فيما وصافت   :قال .إذا مت فانتقلي حيث شئت فمات مل يكن هلا أن تعتد يف غريه
ا إاما أرسلتك زائرة مث مات أو طلقه :وقال هو .أنا أنتقل ومل ينو هو النقلة :فنوت هي النقلة وقالت

وإذنه  :قال .طالقا ال ميلك فيه الرجعة كان عليها أن ترجع فتعتد يف بيته ألن النقلة ليست هلا إال بإذنه
هلا يف املصر إىل موضع معلوم وإىل أين شاءت سواء أن أذن هلا يف النقلة مث طلقها مل يكن عليها أن ترجاع  

إن أذن هلا الزيارة أو النزهاة مث طلقهاا   و .إىل منزله حىت تنقضي عدهتا إال أن يراجعها فيكون أحق هبا
فعليها أن ترجع إىل منزله ألن الزيارة والنزهة ليست بنقلة ولو انتقلت مل يكن ذلك هلا وال له وكان عليها 

ولو كان أذن هلا أن خترج إىل احلج فلم خترج حىت طلقها أو مات عنها  :قال .أن ترجع فتعتد يف بيته
ت من منزله ففارقت املصر أو مل تفارقه إال أاا قد فارقات منزلاه بإذناه    مل يكن هلا أن خترج ولو خرج

للخروج إىل احلج مث مات عنها أو طلقها كان هلا أن متضي يف وجهها وتقيم فيه مقام احلاج وال تزيد فياه  
ها إذا وتعود مع احلاج فتكمل بقية عدهتا يف منزله إال أن يكون أذن هلا يف هذا أن تقيم مبكة أو يف بلد غري

وال خترج إىل احلج  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قضت احلج فتكون هذه كالنقلة وتقيم يف ذلك البلد
بعد مضي العدة إال مع ذي حمرم إال أن تكون حجة اإلسالم تكون مع نساء ثقات فال بأس أن خترج ماع  

سالم مل يكن هلا أن خترج إال مع ولو أذن هلا إىل سفر يكون مسرية يوم وليلة غري حجة اإل .غري ذي حمرم
ذي حمرم فإن خرجت من منزله ومل تبلغ السفر حىت طلقها أو مات عنها كان عليها أن ترجاع فتعتاد يف   

زوري أهلك فناوت   :ولو بلغت ذلك املوضع وقد مسى هلا وقتأ تقيمه يف ذلك املوضع أو قال .منزله
نيتها هي يف النقلة ألن ذلك ال يتم هلا إال بقولاه قبال    هي النقلة أو مل تنوها أو خرجت إليه فال أنظر إىل

قد أذنت هلا يف النقلة فإذا قال ذلك فهي منتقلة تعتد يف ذلك املوضع الذي أذن هلا يف  :الطالق أو املوت
 وإن مل يقل هو شيئا  .النقلة إليه وال تعتد يف غريه
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وهلا وتعتد حيث أذن هلا من ذلك املصر إذا كانت هي قاد  قد أذن يل فالقول ق :حىت مات فقالت هي  

انتقلت قبل أن يقع عليها الطالق أو ميوت زوجها وليس لورثته أن مينعوها منه وال إكذاهبا وإن أكاذبوها  
اخرجي إىل مصر كذا أو موضع كذا فخرجت إليه أو منازل   :ولو قال هلا :قال .كان القول قوهلا

حجي وال أقيمي وال ترجعي منه وال ترجعي إال أن تشائي وال  :يقل هلا كذا من مصر فخرجت إليه ومل
تزوري فيه أهلك أو بعض معرفتك وال تتنزهي إليه كانت هذه نقلة وعليها أن تعتد يف ذلك املوضع مان  
 طالقه ووفاته إال أن تقر هي أن ذلك اإلذن إاما كان لزيارة أو ملدة تقيمها فيكون عليها أن ترجع إذا بلغها

  .الوفاة فتعتد يف بيته

أحدمها أن هلا أن تقيم إىل املدة اليت أمرها أن تقيم إليها ألنه نقلها إىل مادة فاإن    :ويف مقامها قوالن 
كانت املدة حىت تنقضي عدهتا فقد أكملت عدهتا إن شاءت رجعت وإن شاءت مل ترجع وإن كانت املدة 

أن هذه زيارة ال نقلاة إىل مادة فعليهاا     :والثاين .ما ال تنقضي فيها عدهتا رجعت إذا انقضت املدة
 :ولو قال هلا يف املصر :قال .الرجوع إذا طلقها أو مات عنها ألن العلم قد أحاط أاا ليست بنقلة

أقيمي يف بلد كذا شهرا  :اسكين هذا البيت شهرا أو هذه الدار شهرا أو سنة كان هذا مثل قوله يف السفر
قة ومتوىف عنها سواء غري أن لزوج املطلقة اليت ميلك رجعتاها أن يرجتعهاا   أو سنة وهذا كله يف كل مطل

فينقلها من حيث شاء إىل حيث شاء ولو أراد نقلتها قبل أن يرجتعها من منزهلا الذي طلقها فيه أو من سفر 
 :قال .أذن إليه أو من منزهلا حوهلا إليه مل يكن ذلك له عندي كما ال يكون له يف اليت ال ميلك رجعتها

وإن كانت املتوىف عنها أو املطلقة طالقا بائنا بدوية مل خترج من منزل زوجها حىت ينتوي أهلها فإن انتوى 
أهلها انتوت وذلك أن هكذا سكن أهل البادية إاما سكنهم سكن مقام ما كان املقام غبطة فإذا كان االنتواء 

إاا  :ال يف املرأة البدوية يتوىف عنها زوجهاأخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه ق .غبطة انتووا
تنتوي حيت ينتوي أهلها أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه وعن 

وإاما كان هلاا أن   :عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة مثله أو مثل معناه ال خيالفه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أهل البادية هكذا إاما هوسكن مقام غبطة وظعن غبطة وأن الظعن إذ أجدب موضعها أو تنتوي ألن سكن 



فاإذا   :قاال  .خف أهلها عذر بأاا تبقى مبوضع خموف أو غري ستري بنفسها وال معها من يسترها فيه
 أكثر  كانت السنة تدل على أن املرأة خترج من البذاء عن أهل زوجها فإذا كان العذر كان يف ذلك املعىن أو
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وذلك أن يتهدم املسكن الذي كانت تسكنه وحتدث الفتنة يف ناحيتها أو املكاثرة أو يف مصرها أو ختاف   

سلطانا أو لصوصا فلها يف هذا كله أن تنتقل عن املصر إن كان عاما يف املصر وعن الناحية اليت هي فيها إىل 
شاء إذا كان موضعا آمنا وجيرب زوجها على الكراء هلا إذا اادم ناحية آمن منها ولزوجها أن حيصنها حيث 

وللحاكم أن خيرج املرأة يف العدة يف كل  :قال الشافعي رمحه اهلل .املنزل كانت تسكنه أو غصب عليه
وإذا أخرجت املرأة فيما يلزمها من حكومة أو حد أو  :قال .ما لزمها من حد أو قصاص أو خصومة

ضى ما أخرجت له رجعت إىل منزهلا حيث كان فإن كان احلاكم الذي خيرجها إلياه  غريه من املصر فانق
وكل ما جعلت على الازوج املطلاق فياه     :قال .باملصر فمىت انصرفت من عنده انصرفت إىل بيتها

السكىن والنفقة قضيت بذلك يف ماله إن غاب وكل ما جعلت للزوج تصري املرأة إليه من املنازل إذا كاان  
ذي تنتقل به املرأة جعلت ملن أسكنها أجنبيا متطوعا كان الذي أسكنها أو السلطان ومل أقض على العذر ال

وإذا مات الزوج فأسكنها وارثه  :قال .الزوج بكراء سكنها وقضيت عليه بنفقتها إن كانت عليه نفقة
حب السافينة إذا  فأما امرأة صا .منزله فليس هلا أن خترج حىت تنقضي عدهتا ووارثه يقوم يف ذلك مقامه

كانت مسافرة معه فكاملرأة املسافرة ال ختالفها يف شيء إن شاءت مضت إىل املوضع الذي خرجا يف السفر 
إليه ورجعت فأكملت عدهتا يف منزله وإن شاءت رجعت إىل منزله فاعتدت فيه وكاذلك لاو أذن هلاا    

أو متنزها مث طلقها أو ماات   ولو كان الزوج خرج بامرأته إىل بادية زائرا :قال .فخرجت يف سفينة
عنها رجعت إىل منزهلا فاعتدت فيه وليس هذا كالنقلة وال كالسفر يأذن به إىل غاية وذلك مثل النقلة وهذه 

  .زيارة ال نقلة
  

 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله 
  
 أنه ملا ثبت  :وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت  



  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :ادة األيام وحدها كقولكهذا احلكم عند إر  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
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 اإلحداد  

ذكر اهلل تعاىل عدة الوفاة والطالق وسكىن املطلقة بغاية إذا بلغتها املعتدة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
حلت وخرجت وجاءت السنة بسكىن املتوىف عنها كما وصفت ومل يذكر إحدادا فلما أمر رسول اهلل صلى 

ا أحكم اهلل عز وجل فرضه يف كتابه وبني كيف فرضاه  اهلل عليه وسلم املتوىف عنها أن حتد كان ذلك كم
على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم من عدد الصلوات واهليئة فيها فكان على املتوىف عنها واملطلقة عادة  

وللمطلقة سكن بالكتاب وللمتوىف عنها بالسنة كما وصفت وعلى املتوىف عناها   .بنص كتاب اهلل تعاىل
  .إحداد بنص السنة

ت املطلقة إذا كان هلا السكىن وكان للمتوىف عنها بالسنة وبأنه يشبه أن يكون هلا السكىن ألاما معا وكان 
يف عدة غري ذوايت زوجني يشبه أن يكون على املعتدة من طالق ال ميلك زوجها عليه فيه الرجعة إحاداد  

الرجعة حتد إحداد املتاوىف  وأحب إيل للمطلقة طالقأ ال ميلك زوجها فيه عليها  .كهو على املتوىف عنها
عنها حىت تنقضي عدهتا من الطالق ملا وصفت وقد قاله بعض التابعني وال يبني يل أن أوجبه عليها ألاما قد 



أخربنا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن  :قال الشافعي رمحه اهلل .خيتلفان يف حال وإن اجتمعا يف غريه
 :عن زينب بنت أيب سلمة أاا أخربته هبذه األحاديث الثالثةحممد بن عمرو بن حزم عن محيد بن نافع 

دخلت على أم حبيبة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم حني تويف أبو سفيان فدعت  :قالت زينب :قال
  .أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غريه فدهنت منه جارية مث مست بعارضيها

ال   : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقاول واهلل ما يل بالطيب من حاجة غري أين :مث قالت 
حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا  وقالت 

 :دخلت على زينب بنت جحش حني تويف أخوها عبد اهلل فدعت بطيب فمست منه مث قالت :زينب

ال حيل المرأة   :سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول على املنربما يل بالطيب من حاجة غري أين مسعت ر
 :تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا  قالت زينب

يا رسول اهلل إن  :جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت :ومسعت أمي أم سلمة تقول
ال  مرتني   :عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمابنيت تويف 

إاما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية   :ال  مث قال  :أو ثالثا كل ذلك يقول
 ترمي بالبعرة 
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 :بعرة على رأس احلول قالت زينبوما ترمي بال :فقلت لزينب :قال محيد .على رأس احلول    

كانت املرأة إذا تويف عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ومل متس طيبا وال شيئا حىت متر هبا سنة 
مث تؤتى بدابة محار أو شاة أو طري فتقبض به فقلما تقبض بشيء إال مات مث خترج فتعطى بعرة فترمي هبا مث 

احلفش البيت الصغري الذليل من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه
 .الشعر والبناء وغريه والقبض أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض األخذ بالكف كلها

قال الشافعي وترمي بالبعرة من ورائها على معىن أاا قد بلغت الغاية اليت هلا أن تكون ناسية زمام الازوج  
قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن صفية بنت  .ا حدت عليه كما تركت البعرة وراء ظهرهابطول م

ال حيال    :أيب عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاال 
قاال  المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشارا   



الشافعي كان اإلحداد على املتوىف عنهن الزوج يف اجلاهلية سنة فأقر اإلحداد على املتوىف عنهن يف عددهن 
وأسقط عنهن يف غري عددهن ومل يكن اإلحداد يف سكىن البيوت فتسكن املتوىف عنها أي بيت كانت فياه  

و أن يدخل على البدن من غري شيء جيد أو رديء وذلك أن اإلحداد إاما هو يف البدن وترك لزينة البدن وه
فزينة البادن   :قال .بزينة أو طيب معها عليها يظهر هبا فتدعو إىل شهوهتا فأما اللبس نفسه فال بد منه

املدخل عليه من غريه الدهن كله يف الرأس فال خري يف شيء منه طيب وال غاريه زيات وال شاربق وال    
ا يف ترجيل الشعر وإذهاب الشعر الشعث وذلك هاو  وذلك أن كل األدهان تقوم مقاما واحد .غريمها

وهكذا رأيت احملرم يفتدي بأن يدهن رأسه وحليته بزيات أو   .الزينة وإن كان بعضها أطيب من بعض
فأما بداا فال بأس أن تدهنه بالزيت وكل  :قال .دهن طيب ملا وصفت من الترجيل وإذهاب الشعث

بأس للمحرم وإن كانت احلاد ختالف احملرم يف بعض أمرها  ما ال طيب فيه من الدهن كما ال يكون بذلك
ألنه ليس مبوضع زينة للبدن وال طيب تظهر رحيه فيدعو إىل شهوهتا فأما الدهن الطيب والبخور فال خري فيه 
لبداا ملا وصفت من أنه طيب يدعو إىل شهوهتا وينبه مبكااا وإاما احلاد من الطيب شيء أذنت فيه احلااد  

وكل كحل كان  :قال .ذا مست الطيب مل جيب عليها فدية ومل ينتقص إحدادها وقد أساءتواحلاد إ
زينة فال خري فيه هلا مثل االمثد وغريه مما حيسن موقعه يف عينها فأما الكحل الفارساي وماا أشابهه إذا    

 احتاجت إليه فال بأس 
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ها وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت باه  ألنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العني مرها وقبح  

بالليل ومسحته بالنهار وكذلك الدمام وما أرادت به الدواء قال الشافعي أخربنا مالك أنه بلغاه أن الانيب   
ما هذا يا أم سلمة فقالت يا   :صلى اهلل عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أيب سلمة فقال

رب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال اجعليه بالليل وامساحيه بالناهار  قاال    رسول اهلل إاما هو ص
الشافعي الصرب يصفر فيكون زينة وليس يطيب وأذن هلا أن جتعله بالليل حيث ال يراه أحد ومتسحه بالنهار 

أال  .أسقال الشافعي ولو كان يف بداا شيء ال يرى فجعلت عليه الصرب بالليل والنهار مل يكن بذلك با 
إحادامها   .ويف الثياب زينتان :قال .ترى أنه أذن هلا فيه بالليل حيث ال يرى وأمرها مبسحه بالنهار

خذوا زينتكم عند كال    :قال اهلل تعاىل .مجال الثياب على الالبس اليت جتمع اجلمال وتستر العورة



ذا أفردت العرب التزيني على وإ .الثياب فالثياب زينة ملن لبسها :مسجد فقال بعض أهل العلم بالقرآن
بعض الالبسني دون بعض فإاما تقول تزين من زين اليت هي الزينة بأن يدخل عليها شيء من غريهاا مان   

  .الصبغ خاصة وال بأس أن تلبس احلاد كل ثوب وإن جاد من البياض ألن البياض ليس مبزين

على وجهه مل يدخل علياه   وكذلك الصوف والوبر وكل ما نسج على وجهه وكذلك كل ثوب منسوج 
صبغ من خز أو مروي إبريسم أو حشيش أو صوف أو وبر أو شعر أو غريه وكذلك كل صبغ مل يرد باه  
تزيني الثوب مثل السواد وما أشبهه فإن من صبغ بالسواد إاما صبغه لتقبيحه للحزن وكذلك كل ما صابغ  

السدر وصباأ الغزل باخلضرة تقارب السواد ال لغري تزيينه إما لتقبيحه وإما لنفي الوسخ عنه مثل الصباأ ب
فأما كل صباأ كان زينة أو وشي يف الثوب بصبغ كان زينة أو تلميع  .اخلضرة الصافية وما يف مثل معناه

واحلرة الكابرية   :كان زينة مثل العصب واحلربة والوشي وغريه فال تلبسه احلاد غليظا كان أو رقيقأ قال
واألمة املسلمة يف اإلحداد كلهن سواء من وجبت عليه عدة الوفاة وجب علياه  املسلمة والصغرية والذمية 

ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن على املعتدة من الوفااة تكاون    .اإلحداد ال خيتلفن
 .بإحداد أن ال تعتد امرأة بغري إحداد ألان إن دخلن يف املخاطبات بالعدة دخلن يف املخاطبات باإلحداد

ولو تركت امرأة اإلحداد يف عدهتا حىت تنقضي أو يف بعضها كانت مسيئة ومل يكن عليهاا أن تساتأنف   
قال الشافعي رمحه اهلل  .إحدادآ ألن موضع اإلحداد يف العدة فإذا مضت أو مضى بعضها مل تعد ملا مضى

 ولو كان املتوىف عنها أو املطلقة مغمى عليها أو  :تعاىل
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جمنونة فمضت عدهتا وهي بتلك احلال ال تعقل حلت ومل يكن عليها استئناف عدة وال إحداد من قبل أن   

العدة إاما هي وقت مير عليها تكون فيه حمتبسة عن األزواج كما تكون الزكاة يف وقت إذا مر علاى رب  
ذا سقط عن املعتوه العمل املال زكاة وسواء كان معتوها أو كان يعقل ألنه ال عمل له يف وقت مير عليه وإ

يف الصالة سقط عن املعتدة العمل يف اإلحداد وينبغي ألهلها أن جينبوها يف عدهتا ما جتنب احلااد وعادة   
املتوىف عنها واملطلقة من يوم ميوت عنها زوجها أو يطلقها فإن مل يأهتا طالق وال وفاة حىت تنقضي عدهتا مل 

ق وال وفاة حىت ميضي بعض عدهتا أكملت ما بقي من عادهتا  وكذلك لو مل يأهتا طال .يكن عليها عدة
قال الشافعي وإن بلغها يقني وفاته أو طالقه ومل تعرف اليوم الذي طلقهاا   .حادة ومل تعد ما مضى منها



فيه وال مات عنها اعتدت من يوم استيقنت بطالقه ووفاته حىت تكمل عدهتا ومل تعتد مبا تشك فيه كأناه  
ال ندري يف أي رجب مات فتعتد يف آخر ساعات النهار مان   :يف رجب وقالوا شهد عندها أنه مات

رجب فاستقبلت بالعدة شعبان وإذا كان اليوم العاشر بعد األربعة األشهر يف آخر ساعات اااره حلات   
  .فكانت قد استكملت أربعة أشهر وعشرا

  
 اجتماع العدتني  

 .هاب عن سعيد بن املسيب وساليمان أن طليحاة  أخربنا مالك عن ابن ش :قال الشافعي رمحه اهلل 

كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكخت يف عدهتا فضرهبا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وضارب  
أميا امرأة نكحت يف عدهتا فاإن كاان    :زوجها باملخفقة ضربات وفرق بينهما مث قال عمر بن اخلطاب

ما مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول وكان خاطبا مان  الزوج الذي تزوج هبا مل يدخل هبا فرق بينه
اخلطاب وإن كان دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول مث اعتدت من زوجها اآلخر 

وهلا مهرها مبا استحل منها قال الشافعي أخربنا حياىي بان    :مث مل ينكحها أبدا قال الشافعي قال سعيد
اء بن السائب عن زاذان أيب عمر عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه قضى يف الايت  حسان عن جرير عن عط

تزوج يف عدهتا أنه يفرق بينهما وهلا الصداق مبا استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة األول وتعتد 
عتدت أخربنا عطاء أن رجال طلق امرأته فا :من اآلخر قال الشافعي أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال

منه حىت إذا بقي شيء من عدهتا نكحها رجل يف آخر عدهتا جهال ذلك وبىن هبا فأتى علي بن أيب طالاب  
 رضي اهلل تعاىل عنه يف ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد 
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نكحت ما بقي من عدهتا األوىل مث تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدهتا فهي باخليار إن شاءت   

وبقول عمر وعلي نقول يف املرأة ننكح يف عدهتا تأيت بعدتني معا وبقاول علاي    :وإن شاءت فال قال
وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقاوم مقاام    .إنه يكون خاطبا من اخلطاب ومل حترم عليه :نقول

 .ح الصاحيح النكاح الصحيح يف أن على املنكوحة نكاحا فاسدا إذا أصيبت عدة كعادهتا يف النكاا  

فنكحت امرأة يف عدهتا فأصيبت فقد لزمتها عدة الزوج الصحيح مث لزمها عدة من النكاح الفاسد فكاان  



عليها حقان بسبب زوجني وال يؤديهما عنها إال بأن تأيت هبما معا وكذلك كل حقني لزماها من وجهاني  
  .ال يؤديهما عن أحد لزماه أحدمها دون اآلخر

فإن كان الزوج اآلخر  .ميت عنها فنكحت يف عدهتا مث علم ذلك فسخ نكاحها ولو أن امرأة طلقت أو 
مل يصبها أكملت عدهتا من األول وال يبطل عنها من عدهتا شيء يف األيام اليت عقد عليها فيهاا النكااح   
الفاسد ألاا يف عدهتا ومل تصب فإن كان أصاهبا أحصت ما مضى من عدهتا قبل إصابة الازوج اآلخار   

كل ما مضى منها بعد إصابته حىت يفرق بينه وبينها واستأنفت البنيان على عدهتا اليت كانت قبل  وأبطلت
إصابته من يوم فرق بينه وبينها حىت تكمل عدهتا من األول مث تستأنف عدة أخرى من اآلخر فإذا أكملتها 

ألنه إذا كان يعقاد  حلت منها واآلخر خاطب من اخلطاب إذا مضت عدهتا من األول وبعد ال حترم عليه 
عليها النكاح الفاسد فيكون خاطبا إذا مل يدخل هبا فال يكون دخوله هبا يف النكاح الفاسد أكثر من زناه هبا 

فإذا انقضت عادهتا مان األول    :قال .وهو لو زىن هبا يف العدة كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة
ولو كانت  .ا حىت تنقضي عدهتا من مائه الفاسدفلآلخر أن خيطبها يف عدهتا منه وأحب إيل لو كف عنه

هذه الناكح يف عدهتا املصابة ال حتيض فاعتدت من األول شهرين مث نكحها األخر فأصاهبا مث فرقنا بيناهما  
استأنفي شهرأ من يوم فارقك تكملني به الشهرين األولني اللذين اعتددت فيه مان النكااح    :فقلنا هلا

الشهرين سقطت عدهتا وابتدأت من األول عدهتا ثالث حيض إذا طعنت الصحيح فحاضت قبل أن تكمل 
يف الدم من احليضة الثالثة فقد حلت من األول مث كانت يف حيضتها الثالثة خلية من األول وغري معتدة من 
اآلخر ولآلخر أن خيطبها يف حيضتها الثالثة فإذا طهرت منها اعتدت من اآلخر ثالثة أطهار وإذا طعنت يف 

قال الشافعي ولو كانت حتايض   .م بعد ما تكمل الطهر الثالث حلت من اآلخر أيضا جلميع اخلطابالد
 فاعتدت حيضة أو اثنتني مث أصاهبا الزوج األخر فحملت وفرق بينهما اعتدت باحلمل 
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من يوم نكحها فإذا وضعته ألقل من ستة أشهر من يوم نكحها فهو لألول وإن كانت وضعته لستة أشهر   

وان كانت وضعته ألكثر مان   .اآلخر فأكثر إىل أقل من أربع سنني من يوم فارقها األول دعي له القافة
أربع سنني ساعة من يوم فارقها األول فكان طالقه ال ميلك الرجعة فهو لآلخر وإن كان طالقاه ميلاك   

القافة فبأيهما أحلقوه به حلق وان أحلقاوه   الرجعة وتداعياه أو مل يتداعياه ومل ينكراه وال واحد منهما أريه



باألول فقد انقضت عدهتا من األول وحل لآلخر خطبتها وتبتدىء عدة من اآلخر فاإذا قضاتها حلات    
فإن أحلقوه باألخر فقد انقضت عدهتا من اآلخر وتبتدىء فتكمل على ما مضاى   .خطبتها لألول وغريه

قال الشافعي رمحاه اهلل   .منه إن كان طالقه ميلك الرجعةمن عدة األول ولألول عليها الرجعة يف عدهتا 
وإن مل يلحقوه بواحد منهما أو أحلقوه أو مل تكن قافة أو مات قبل أن تراه القافة أو ألقته ميتا فلم  :تعاىل

ولو كان أوصى له بشيء فولد فملكه مث مات وقف  .تره القافة فال يكون ابن واحد منهما يف هذه احلال
وان كان مات بعد والده وقبل موت قريب له يرثه املولود وقف له مرياثه  .حىت يصطلحا فيهعنهما معا 

قاال   .حىت يتبني أمره فإن مل يتبني أمره مل يعط شيئأ من مرياثه من ال يعرف وارث له أو ليس باوارث 
الشافعي ونفقة أمه  فإن مل يلحقاه بأحد منهما رجعا عليه مبا أنفقا عليها ومل حتل من عدهتا به قال :الربيع

حبلى يف قول من يرى النفقة للحامل يف النكاح الفاسد عليهما معا فإن مل يلحق بواحد منهما مل يرجاع  
واحد منهما على صاحبه بشيء من نفقتها وإن أحلق بأحدمها رجع الذي نفي عنه على الذي حلق به مباا  

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل . نفقة أمهأخرج من نفقتها والقول يف رضاعه حىت يتبني أمره كالقول يف

وأما أنا فال أرى على الناكح نكاحا فاسدا نفقة يف احلمل والنفقة على الزوج الصحيح النكاح فال آخاذه  
بنفقتها حىت تلد فإن أحلق به الولد أعطيتها نفقة احلمل من يوم طلقها هو وإن أشكل أمره مل آخذه بنفقاة  

وإذا كان أمر  .عطيها النفقة وإن أحلق بصاحبه فال نفقة عليه ألاا حبلى من غريهحىت ينتسب إليه الولد فأ
الولد مشكال كما وصفت فقد انقضت إحدى العدتني بوضع احلمل وتستأنف األخرى بعد وضع احلمال  

تستأنف العدة ألين ال أدري العادة   :وإاما قلت .وال رجعة لألول عليها يف العدة األخرى بعد احلمل
ل من األول هي فتستأنف العدة من اآلخر أو من اآلخر فتبين فلما أشكلت جعلناها تستأنف وتلغي ما باحلم

وهاذا إذا   :قال الربياع  .مضى من عدهتا قبل احلمل وال يكون اآلخر خاطبأ حىت ينقضي آخر عدهتا
 أنكراه مجيعا فأما إذا ادعياه فكل واحد منهما مقر بأن 
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صلى اهلل عليه وسلم ولو ادعاه أحدمها وأنكره اآلخر أريته القافه وأحلقته مبن أحلقوه باه   .لزمهالنفقة ت  

قال الشاافعي رمحاه اهلل    .وال حد على الذي أنكره من قبل أن يعزيه إىل أب قبل أن يتبني له أب غريه
أصااهبا ممان   لو انكحت ثالثة أو أربعة فمضت عدهتا من األول ومن كل من  :وهكذا القول :تعاىل



 :ولو كان النكاحان مجيعا فاسدين :قال الشافعي رمحه اهلل .بعده وال عدة عليها ممن مل يصبها منهم

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعااىل  .األول واآلخر كان القول فيه كالقول يف النكاح الصحيح والفاسد

ف عادة احلارة يف الشاهور    وهكذا كل زوجة حرة مسلمة أو ذمية أو أمة مسلمة إال أن عدة األمة نص
قاال   .وحيضتان يف احليض ومثلها يف وضع احلمل فتصنع األمة يف عدهتا مثل ما تصنع احلرة يف عادهتا 

الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا طلق الرجل املرأة فأقرت بانقضاء العدة ونكحت فجاءت بولد ألقل من ساتة  
هو لألول وإن جاءت به ألقل من ستة أشهر من أشهر من يوم نكحها وأقل من أربع سنني من يوم طلقت ف

  .يوم نكحها وأكثر من أربع سنني من يوم طلقها األول فليس لألول وال لآلخر
  
 باب سكىن املطلقات ونفقاهتن  

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصاوا    :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وقال عاز   .كم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة  اآليةالعدة واتقوا اهلل رب
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن   :ذكره يف املطلقات

أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن  قال الشافعي فذكر اهلل عز وجل املطلقات مجلة مل خيصص 
لقة دون مطلقة فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن وحارم علايهم أن خيرجاوهن    منهن مط

فكان من خوطب هبذه اآلياة مان األزواج    .وعليهن أن خيرجن إال أن بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن
حيتمل أن إخراج الزوج امرأته املطلقة من بيتها منعها السكىن ألن الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فإاماا  

يل منع مسكنه وكما كان كذلك إخراجه إياها وكذلك خروجها بامتناعها من السكن فيه وساكنها يف  ق
غريه فكان هذا اخلروج احملرم على الزوج والزوجة رضيا باخلروج معا أوسخطاه معا أو رضي به أحادمها  

عز ذكره من أن تأيت دون اآلخر فليس للمرأة اخلروج وال للرجل إخراجها إال يف املوضع الذي استثىن اهلل 
بفاحشة مبينة ويف العذر فكان فيما أوجب اهلل تعاىل على الزوج واملرأة من هذا تعبدا هلما وقد حيتمل ماع  

 التعبد أن يكون لتحصني فرج املرأة يف العدة وولد إن كان هبا واهلل 
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خيرجن وال خيرجن مع ما وصفت أن ال  وحيتمل أمر اهلل عز وجل بإسكاان وأن ال :قال .تعاىل أعلم  
خيرجن حبال ليال وال اارأ وال ملعىن إال معىن عذر وقد ذهب بعض من ينسب إىل العلم يف املطلقاة هاذا   

ولو فعلت هذا  :ال خيرجن ليال وال اارا حبال إال من عذر قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :املذهب فقال
يف القلب معه شيء وإاما منعنا من إجياب هذا عليها مع احتمال اآلية كان أحب إيل وكان احتياطا ال يبقى 

ملا ذهبنا إليه من إجيابه على ما قال ما وصفنا من احتمال اآليات قبل ملا وصفنا وأن عبد اجمليد أخربنا عان  
طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنال هلا فزجرها  :قال .أبو الزبري عن جابر .أخربنا :ابن جريج قال

بلى فجدي خنلك فلعلاك أن تصادقي أو     :أن خترج فأتت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال رجل
تفعلي معروفا  قال الشافعي خنل األنصار قريب من منازهلم واحلداد إاما يكون اارا قال الشافعي أخربنا عبد 

ياوم أحاد فاآم    استشهد رجال  :أخربين إمساعيل بن كثري عن جماهد قال :اجمليد عن ابن جريج قال
يا رسول اهلل إنا نستوحش بالليل  :نساءهم وكن متجاورات يف دار فجئن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلن

أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إىل بيوتنا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم  حتدثن عند إحداكن ما بدا 
تها  قال الشافعي أخربنا عبد اجمليد عن ابن جريج عان  لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إىل بي

ال يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت يف عدة  :ابن شهاب عن سامل عن عبيد اهلل أنه كان يقول
  وفاة أو طالق إال يف بيتها

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صيحصمت مخسة وأنه ف :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائ  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  



  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 عدود أو مع سقوط امل (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 العذر الذي يكون للزوج أن خيرجها  

ال خترجوهن من بيوهتن وال خيارجن إال أن ياأتني     :رك وتعاىل يف املطلقاتقال الشافعي قال اهلل تبا 
بفاحشة مبينة  قال الشافعي أخربنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم عن ابان  

الفاحشة املبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها أخربنا عبد  :عباس أنه كان يقول
اتقي اهلل يا فاطمة فقد  :عزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقولال

أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عان   :قال .علمت يف أي شيء كان ذلك
أرسال إليهاا  أيب عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام ف

واهلل ما لك علينا من شيء فجاءت رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم     :وكيله بشعري فسخطته فقال
تلاك    :مث قال .ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك  :فذكرت ذلك له فقال

افعي أخربناا  امرأة يغشاها أصحايب فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك  قال الشا 
قدمت املدينة فسألت عن أعلم أهلاها   :إبراهيم بن أيب حيىي عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال

فاأين   :فقلات  .تعتد يف بيت زوجها :فقال .فدفعت إىل سعيد بن املسيب فسألته عن املبتوتة
للسااا ذرابة فتنت فاطمة الناس كانت  :هاه ووصف أنه تغيظ وقال :حديث فاطمة بنت قيس فقال

 :فاستطالت على أمحائها فأمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تعتد يف بيت ابن أم مكتاوم قاال  



أن حيىي بن سعيد بن العااص   :أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم وسليمان أنه مسعهما يذكران
فأرسلت عائشة إىل مروان بن احلكام   طلق بنت عبد الرمحن بن احلكم البتة فانتقلها عبد الرمحن بن احلكم

فقال مروان يف حديث ساليمان أن   .اتق اهلل يا مروان واردد املرأة إىل بيتها :وهو أمري املدينة فقالت
 :أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة :وقال مروان يف حديث القاسم .عبد الرمحن غلبين

إاما بك الشر فحسبك ما بني هذين من الشار قاال    إن كان :ال عليك أن ال تذكر شأن فاطمة فقال
أخربنا مالك عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت عند عبد اهلل فطلقها البتاة   :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر قال الشافعي فعائشة ومروان وابن املسيب يعرفون أن حديث فاطماة  
وسلم أمرها بأن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إىل أن ذلاك  يف أن النيب صلى اهلل عليه 

 إاما كان للشر ويزيد بن املسيب يتبني استطالتها على أمحائها 
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ويكره هلا ابن املسيب وغريه أاا كتمت يف حديثها السبب الذي أمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تعتد   

جها خوفأ أن يسمع ذلك سامع فريى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت قال الشافعي وسنة يف غري بيت زو
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حديث فاطمة بنت قيس إذ بذت على أهل زوجها فأمرها أن تعتاد يف  

إال أن   :أحدمها أن ما تأول ابن عباس يف قول اهلل عز وجال  :بيت ابن أم مكتوم تدل على معنيني
وبني إاما أذن هلاا أن   :أتني بفاحشة مبينة  هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء اهلل تعاىل قالي

خترج من بيت زوجها فلم يقل هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي 
ها فجاء من باذائها ماا   إذ كان زوجها غائبا ومل يكن له وكيل بتحصينها فإذا بذت املرأة على أهل زوج

خياف تساعر بذاءة إىل تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضرا إخراج أهله عنها فإن مل خيرجهم أخرجها إىل 
منزل غري منزله فحصنها فيه وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها أن تعتد حيث شاءت كان علياه كاراء   

 يكن له وكيل كان السالطان ويل الغائاب   وإن مل .املنزل وإن كان غائبا كان لوكيله من ذلك ما له
يفرض هلا منزال فيحصنه فيه فإن تطوع السلطان به أو أهل املنزل فذلك ساقط عن الزوج ومل نعلم فيماا  
مضى أحدا باملدينة أكرى أحدا منزال إاما كانوا يتطوعون بإنزال منازهلم وبأمواهلم ماع مناازهلم وإن مل   

وال يتكارى هلاا السالطان إال    .زوجها كراء املنزل الذي تصري إليه يتطوع به السلطان وال غريه فعلى



بأخف ذلك على الزوج وإن كان بذاؤها حىت خياف أن يتساعر ذلك بينها وبني أهل زوجهاا عاذرا يف   
اخلروج من بيت زوجها كان كذلك كل ما كان يف معناه وأكثر من أن جيب حد عليها فتخارج ليقاام   

فيه أو خيرجها أكل منزل هي فيه بكراء أو عارية ليس لزوجها أو ينهدم منزهلا  عليها أو حق فتخرج حلاكم
الذي كانت فيه أو ختاف يف منزل هي فيه على نفسها أو ماهلا أو ما أشبه هذا من العذر فللزوج يف هاذه  

وإن أمرها أن تكاري منازال بعيناه    :قال .احلاالت أن حيصنها حيث صريها وإسكااا وكراء منزهلا
وإن مل يأمرها فتكارت منزال فلم ينهها ومل يقل له أقيمي فياه   .كارته فكراؤه عليه مىت قامت به عليهفت

فإن طلبت الكراء وهي يف العدة استقبل كراء منزهلا من يوم تطلبه حىت تنقضي العدة وإن مل تطلباه حاىت   
ية سكىن وقد مضت العدة تنقضي العدة فحق هلا تركته وعصت بتركها أن يسكنها فال يكون هلا وهي عاص

وإن أنزهلا منزال له بعد الطالق أو طلقها يف منزل له أو طلقها وهي زائرة فكان عليها أن تعود إىل منزل له 
 قبل أن يفلس مث فلس فهي أحق 

   
 

 1939 :صفحة 
 
بأاا متلاك  باملنزل منه ومن غرمائه كما تكون أحق به لو أكراها وأخذ كراءه منها من غرمائه أو أقر هلا   

وإن كان يف املنزل الذي أنزهلا فيه فضل عن سكناها كانت أحق  .عليه السكىن قبل أن يقوم غرماؤه عليه
مبا يكفيها ويسترها من منزله وكان الغرماء أحق مبا بقي منه ألنه شيء أعطاها إياه مل يستحق أصله علياه  

ولو كان  .من أعريه فغرماؤه أحق به ممن أعريه ومل يهبه فتكون أحق به إاما هو عارية وما أعار فلم ميلكه
طالقه إياها بعد ما يقف السلطان ماله للغرماء كانت أسوة الغرماء يف كراء منزل بقدر كرائاه وحيصانها   
حيث يكاري هلا فإن كان ألهلها منزل أو لغري أهلها فأرادت نزوله وأراد إنزاهلا غريه فإن تكارى هلا منزال 

حيث أراد وإن مل يتكار هلا منزال ومل جيده مل يكن عليها أن تعتد حيث أراد زوجها بال  فهو أحق بأن ينزهلا
منزل يعطيها إياه وتعتد حيث قدرت إذا كان قرب ثقة ومنزال ستريا منفردأ أو مع من ال خياف فإن دعت 

ه فيه قال ولو أعطاها السلطان يف هذا كله كراء منزله كان أحب إيل وحصنها ل .إىل حيث خياف منعته
وكل نكاح صحيح طلق رجل فيه امرأته مسلمة حرة أو ذمية أو مملوكة فهاو   :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

كما وصفت يف احلرة إال أن ألهل الذمية أن خيرجوها يف العدة ومىت أخرجوها فال نفقة هلاا إن كانات   
زوج حر مسلم وذمي وعبد وهكذا كل  .حامال وال سكىن كان طالق زوجها ميلك الرجعة أو ال ميلكها



أذن له سيده يف النكاح فعليه من سكىن امرأته ونفقتها إذا كانت حرة أو أمة متروكة معه ما علاى احلار   
وليس نفقتها وهي زوجة له بأوجب من سكناها يف الفراق ونفقتها عليه قال الشافعي إذا كان الطاالق ال  

ا الطالق ميلك فيه الزوج الرجعة فحال املرأة يف السكىن ميلك فيه الزوج الرجعة فهكذا القول يف السكىن فأم
والنفقة حال امرأته اليت مل تطلق ألنه يرثها وترثه يف العدة ويقع عليها إيالؤه وليس له أن ينقلها من منزلاه  

وله أن خيرجها قبل مراجعتها إن بذت عليه كماا   .إىل غريه إال أن تبذو أو يراجعها فيحوهلا حيث شاء
  . ال ميلك رجعتها واهلل سبحانه وتعاىل املوفقخترج اليت

  
 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بسات   .غري صحيح وال فصيح

 من شوال 
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ  سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين  
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
   
 

 1940 :صفحة 
 
   

 نفقة املرأة اليت ال ميلك زوجها رجعتها  

أسكنوهن من حيث سكنتم مان    :ك وتعاىل يف املطلقاتقال اهلل تبار :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فكان بينا واهلل تعاىل أعلم يف  :وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن  اآلية إىل  فآتوهن أجورهن  قال

هذه اآلية أاا يف املطلقة اليت ال ميلك زوجها رجعتها من قبل أن اهلل عز وجل ملا أمر بالسكىن عاما مث قاال  



إن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن  دل على أن الصنف الاذي أمار   و  :يف النفقة
بالنفقة على ذوات األمحال منهن صنف دل الكتاب على أن ال نفقة على غري ذوات األمحال منهن ألنه إذا 

 قال .أوجب ملطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه الجتب نفقة ملن كان يف غري صفتها من املطلقات
الشافعي فلما مل أعلم خمالفا من أهل العلم يف أن املطلقة اليت ميلك زوجها رجعتها يف معاين األزواج يف أن 
عليه نفقتها وسكناها وأن طالقه وإيالءه وظهاره ولعانه يقع عليها وأنه يرثها وترثه كانت اآلية على غريها 

قاال الشاافعي    .ة ال ميلك الزوج رجعتهامن املطلقات ومل يكن من املطلقات واحدة ختالفها إال مطلق
والدليل من كتاب اهلل عز وجل كاف فيما وصفن من سقوط نفقة اليت ال ميلك الزوج رجعتاها وباذلك   
جاءت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن 

ن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسال  سفيان عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس أ
ما لك علينا نفقة فأتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك لاه   :إليها وكيله بشعري فسخطته فقال

أخربين أبو الازبري   :ليس لك عليهم نفقة  أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال  :فقال
نفقة املطلقة ما مل حترم فإذا حرمت فمتاع باملعروف أخربنا عباد   :أنه مسعه يقولعن جابر بن عبد اهلل 

ليست املبتوتة احلبلى منه يف شيء إال أنه ينفق عليها من أجل   :قال عطاء :اجمليد عن ابن جريج قال
ا فلها احلبل فإذا كانت غري حبلى فال نفقة هلا  صلى اهلل عليه وسلم فكل مطلقة كان زوجها ميلك رجعته

النفقة ما كانت يف عدهتا منه وكل مطلقة كان زوجها ال ميلك رجعتها فال نفقة هلا يف عدهتا مناه إال أن  
تكون حامال فيكون عليه نفقتها ما كانت حامال وسواء يف ذلك كل زوج حر وعبد وذمي وكل زوجاة  

ست إال يف نكاح صاحيح  ما وصفنا من متعة ملطلقة أو سكىن هلا أو نفقة فلي :قال .أمة وحرة وذمية
فأما كل نكاح كان مفسوخا فليست فيه نفقة وال متعة وال سكىن وإن كان فيه مهر باملسايس   .ثابت

 وإذا طلق الرجل امرأته طالقا ال  :قال .حامال كانت أو غري حامل
   
 

 1941 :صفحة 
 
أن حتصي  :أحدمها :والنميلك فيه الرجعة فادعت حبال وأنكره الزوج أومل ينكره ومل يقر به ففيها ق  

من يوم طلقها وكم نفقة مثلها يف كل شهر من تلك الشهور فإذا ولدت قضي هلا بذلك كلاه علياه ألن   
وإن كن أوالت   :إن اهلل عز وجل قال :ومن قال هذا قال :قال .احلمل ال يعلم بيقني حىت تلد



ن محلهن ليست بساقطة سقوط من محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن  حيتمل فعليكم نفقتهن حىت يضع
يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني    :قد قال اهلل تعاىل :وقال .ال نفقة له غري احلوامل

فلو مات رجل وله حبل مل يوقف للحبل مرياث رجل وال مرياث ابنة ألنه قد يكون عددا ووقفنا املارياث  
ى حلبل أو كان الوارث أو املوصى له غائبا وال يعطاى إال  وهكذا لو أوص .حىت يتبني فإذا بان أعطيناه

أرأيت لو أريها النساء فقلن هبا محل فأنفقنا عليها مث انفش فعلمنا أن ليس هبا محل أليس قد  :بيقني وقال
علمنا أنا أعطينا من مال الرجل ما مل جيب عليه وإن قضينا برده فنحن ال نقضي بشيء مثله مث نرده والقول 

أن حتصي من يوم طلقها الزوج ويراها النساء فإن قلن هبا محل أنفق عليها حىت تضع محلاها وإن   :الثاين
ال يبني أحصي عليها وتركت حىت يقلن قد بان فإذا قلن قد بان أنفق عليها ملا مضى من يوم طلقها  :قلن

ثلها يف الرضاعة أجارا ال  إىل أن تضع محلها مث ال نفقة عليه بعد وضعها محلها إال أن ترضع فيعطيها أجر م
ولو طلقها مث ظهر هبا حبل فذكر له فنفاه وقذفها العنها وال نفقة عليه إن كان العنها فأبرأناه من  .نفقة

النفقة مث أكذب نفسه حد وحلق به احلمل إن مت وأخنت منه النفقة اليت أبطلت عنه وكذلك إن كان إقراره 
وهكذا لو أكذب نفسه بعد موت الولد أخذت مناه   .قتهبالكذب بعد رضاع الولد ألزمته رضاعه ونف

وإذا قال القوابل باملطلقة اليت ال ميلك رجعتها حبل فأنفق عليها الزوج بغري  .نفقة احلمل والرضاع والولد
أمر سلطان أو جربه احلاكم على النفقة عليها مث علم أن مل يكن هبا حبل رجع عليها يف احلالتني معا ألنه إاما 

إياه على أنه واجب عليه فلما علم أنه مل جيب عليه رجع عليها مبثل ما أخذت منه إن كان له مثل  أعطاها
وكل زوجة صحيحة النكاح فرقت بينهما حبال كما ذكرناه  .أو قيمته يوم دفعه إليها إن مل يكن له مثل

الرجل يغر باملرأة بنسب فيوجاد  يف املختلعة واملخرية واململكة واملبتدأة طالقها واألمة ختري فتختار الفراق و
عونه فتختار فراقه واملرأة تغر بأاا حرة فتوجد أمة أو جتده أجذم أو أبرص أو جمنونا فتختار فراقه أو جيدها 

وكل نكاح  :قال .كذلك فيفارقها فتكون حامال يف هذه احلاالت فعلى الزوج نفقتها حىت تضع محلها
  كان فاسدا بكل حال مثل النكاح بغري ويل

   
 

 1942 :صفحة 
 
أو بغري شهود أو نكاح املرأة ومل ترض أو كارهة فحملت فلها الصداق باملسيس وال نفقة هلا يف العادة    

أن هلا النفقة باحلمل وإن كان نكاحا فاسدا ألنه يلحق باه   :وفيها قول :قال أبو حممد .وال احلمل



ت منه مل يكن هلا نفقة علمنا أنه جعلت النفقة فلما كان إذا طلقها غري حامل مل تكن زوجة فربئ .الولد
قال الشافعي وكل مطلقة ميلك زوجها الرجعة كانت عدهتا الشهور فحاضت بعد مضي  .لو أقر باحلمل

ولو حاضت ثالث حيض استربأت نفسها من  .شهرين استقبلت احليض مث عليه النفقة ما كانت يف العدة
لدم من احليضة الثالثة فإن ارتابت أمسكت عن النكاح ووقف عان  الريبة وكانت هلا النفقة حىت تطعن يف ا

نفقتها فإن بان هبا حبل كان القول فيها كالقول فيمن بان هبا حبل بالنفقة حىت يبني أو الوقف حىت تضاع  
 :قاال  .فإن انفش ما ظن من محلها ردت من النفقة ما أخذت بعد دخوهلا يف الدم من احليضة الثالثة

عدهتا الشهور فارتابت سواء ال خيتلفان ولو كانت عدهتا الشهور فارتابت أمسكت عن وهكذا إن كانت 
الريبة فإن حاضت بعد ثالثة أشهر فلها النفقة يف الثالثة حىت تنقضي وال نفقة هلا بعد الثالثاة وال عادة   

مل إذا بان فإن ارتابت حبمل أمسكت ومل ينفق عليها حىت يبني مث يكون القول فيه كالقول يف احل .عليها
سواء من رأى أن ال ينفق عليها حىت تضع أمسك حىت تضع مث أعطاها نفقة من يوم قطع النفقة عنها إىل أن 

ومن رأى أن ينفق عليها إذا بان احلمل أعطاها النفقة منذ أمسك عنها إىل أن بان هبا احلمال   .وضعت
الثالثة األشهر وينفق عليها حىت تضاع  ومن حني بان احلمل إىل أن تضع فإن بطل احلمل ردت النفقة بعد 

  .آخر محلها وإن كان بني وضع والدها أيام

وإن كان هبا حبل وال ميلك زوجها رجعتها فأنفق عليها زوجها من حني طلقها حىت جااوزت   :قال 
ن أربع سنني فلم تلد ردت النفقة من يوم طلقها ألنا ال نلحق به احلمل وال نفقة هلا يف العدة إال أن تكاو 

  .حامال منه
  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  



  
  :ىلوقال تعا (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  
   
 

 1943 :صفحة 
 
   

 امرأة املفقود  

 :قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهام  قاال    :قال اهلل تبارك :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

وجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الزوج نفقة امرأته وحكم اهلل عز وجل بني الزوجني أحكاماا  
قال الشافعي فلم خيتلف املسلمون فيما علمتاه يف أن   .وع الطالقاللعان والظهار واإليالء ووق :منها

ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر ومل خيتلفوا يف أن ال عدة على زوجاة إال مان وفااة أو    
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اآلياة وقاال     :وقال اهلل عز وجل .طالق
 :فلهن الثمن مما تركتم  قال  :كم إن مل يكن هلن ولد  إىل قولهولكم نصف ما ترك أزواج  :تعاىل

فلم أعلم خمالفا يف أن الرجل أو املرأة لو غابا أو أحدمها برأ أو حبرأ علم مغيبهما أو مل يعلم فماتا أو أحدمها 
احبه فلم يسمع هلما خبرب أو أسرمها العدو فصريومها إىل حيث ال خرب عنهما مل نورث واحدا منهما من ص

فكذلك عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو مل أصف بإسار  .إال بيقني وفاته قبل صاحبه
عدو أو خبروج الزوج مث خفي مسلكه أو هبيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو مبركب يف 

ن أنه فيه ال تعتد امرأته وال حبر فلم يأت له خرب أو جاء خرب أن غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه وال يستيقنو
تنكح أبدا حىت يأتيها يقني وفاته مث تعتد من يوم استيقنت وفاته وترثه وال تعتد امرأة من وفاة ومثلها يرث 
إال ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته ولو طلقها وهو خفي الغيبة بعد أي هذه األحوال كانت أو آىل 

الزوج احلاضر يف ذلك كله وإذا كان هذا هكذا مل جيز أن تكون امرأة  منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم
رجل يقع عليها ما يقع على الزوجة تعتد ال من طالق وال وفاة كما لو ظنت أنه طلقها أو مات عناها مل  
تعتد من طالق إال بيقني وهكذا لو تربصت سنني كثرية بأمر حاكم واعتدت وتزوجت فطلقهاا الازوج   

وهكاذا لاو    .لزمها الطالق وكذلك إن آىل منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج األول املفقود



تربصت بأمر حاكم أربع سنني مث اعتدت فأكملت أربعة أشهر وعشرا ونكحت ودخل هبا أو نكحت ومل 
و يدخل هبا أو مل تنكح وطلقها الزوج األول املفقود يف هذه احلاالت لزمها الطالق ألنه زوج وهكاذا لا  

تظاهر منها أو قذفها أو آىل منها لزمه ما يلزم املوىل غري أنه ممنوع من فرجها بشبهة بنكاح غريه فال يقال له 
ىفء حىت تعتد من اآلخر إذا كانت دخلت عليه فإذا أكملت عدهتا أجل من يوم تكمل عدهتا أربعة أشاهر  

 وذلك حني حل له فرجها وإن أصاهبا فقد خرج من طالق اإليالء 
   
 

 1944 :صفحة 
 
وينفق عليها من مال زوجها املفقود من حني يفقد  :قال .وكفر وإن مل يصبها قيل له أصبها أو طلق  

وإن أجلها حاكم أربع سنني أنفق عليها فيها وكذلك يف األربعة األشاهر   :قال .حىت يعلم يقني موته
وكذلك  .فقود ألاا مانعة له نفسهاوالعشر من مال زوجها فإذا نكحت مل ينفق عليها من مال الزوج امل

ال ينفق عليها وهي يف عدة منه لو طلقها أو مات عنها وال بعد ذلك ومل أمنعها النفقة من قبل أاا زوجاة  
اآلخر وال أن عليها منه عدة وال أن بينهم مرياثا وال أنه يلزمها طالقه وال شيء من األحكام بني الازوجني  

وإاما منعتها النفقة من األول ألاا خمرجة نفسها من يديه ومن الوقوف عليه  .إال حلوق الولد به إن أصاهبا
كما تقف املرأة على زوجها الغائب بشبهة فمنعتها نفقتها يف احلال اليت كانت فيها مانعة نفسها بالنكااح  

بعد عدهتا من والعدة وهي لو كانت يف املصر مع زوج فمنعته نفسها منعتها نفقتها بعصيااا ومنعتها نفقتها 
ولو أنفق  .زوجها اآلخر بتركها حقها من األول وإباحتها نفسها لغريه على معىن أاا خارجة من األول

عليها يف غيبته مث ثبتت البينة على موته يف وقت ردت كل ما أخذت من النفقة من حني مات فكان هلاا  
يدخل هبا فال مهر هلا وإن دخل هبا املرياث ولو حكم هلا حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ نكاحها وإن مل 

فأصاهبا فلها مهر مثلها ال ما مسى هلا وفسخ النكاح وإن مل يفسخ حىت ماتت أو مات فال مرياث هلا منه وال 
فإن كان الزوج امليت رد مرياثه علاى   .له منها وإن حكم لواحد منهما باملرياث من صاحبه رد املرياث

اث الزوج األول حىت يعلم أحي هو فريثها أو ميت فريد على ورثتاها  ورثته وإن كانت هي امليتة وقف مري
ولو تربصات   .غري زوجها اآلخر ولو مات زوجها األول ورثته وأخرجناها من يدي اآلخر بكل حال

أربع سنني مث اعتدت أربعة أشهر وعشرا مث نكحت فولدت أوالدا مث جاء األول كان الولد ولد اآلخر ألنه 
وإن كانت ممن ال حتيض ليأس  .ت على الزوج ومنع إصابتها حىت تعتد ثالث حيضفراش بالشبهة ورد



وإذا وضعت محلاها فلزوجهاا    .وإن كانت حبلى فأن تضع محلها .من احمليض أو صغر فثالثة أشهر
وال  .األول منعها من رضاع ولدها إال اللبا وما إن تركته مل يغذ مرضع غريها مث مينعها ما سوى ذلاك 

يف أيام عدهتا وال رضاعها ولد غريه شيئا ولو ادعى الزوج األول واآلخر الولد وقد ولدت وهي  ينفق عليها
ومىت طلقها األول وقع عليها طالقه ولو طلقها زوجها األول أو مات عناها   :مع اآلخر أريته القافة قال

رياث يف الوفااة  وهي عند الزوج اآلخر كانت عند غري زوج فكانت عليها عدة الوفاة والطالق وهلا املا 
 والسكىن يف العدة يف الطالق وفيمن رآه هلا 

   
 

 1945 :صفحة 
 
ولو ماتت امرأة املفقود واملفقود  .ولو مات الزوج األخر مل ترثه وكذلك ال يرثها لو ماتت .بالوفاة  

والغرقاى  وال يعلم أيهما مات أوال مل يتوارثا كما مل يتوارث من خفي موته من أهل املرياث من القتلاى  
ولو مات الزوج األول والزوج اآلخر  .وغريهم إال بيقني أن أحدمها مات قبل األول فريث اآلخر األول

وال يعلم أيهما مات أوال بدأت فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ألنه النكاح الصحيح والعادة األوىل بالعقاد   
ليها من وجهني مفترقني فاال  األول مث اعتدت بعد ثالث حيض تدخل إحدامها يف األخرى ألاا وجبت ع

ولو كان الزوج األول مات أوال فاعتدت  .جيزئها أن تأيت بإحدامها دون األخرى ألاما يف وقت واحد
شهرا أو أكثر مث ظهر هبا محل فوضعت محلها حلت من الذي محلت منه وهو الزوج اآلخر فاعتدت مان  

 :قاال  .ن األول وعليها عدة محل من األخراألول أربعة أشهر وعشرأ ألاا ال تستطيع تقدمي عدهتا م

تربصي فإن تربصت وهي  :ولكن لو مات األول قبل فاعتدت شهرأ أو أكثر مث رأت أن هبا محال قيل هلا
تراها حامال مث مرت هبا أربعة أشهر وعشرا وهي حتيض يف ذلك وتراها حتيض على احلمل مث حاضت ثالث 

عدهتا منهما مجيعا وليس عليها أن تستأنف عدة أخرى حتد فيها حيض وبان هلا أن ال محل هبا فقد أكملت 
ليس عليك اساتئناف   :كما لو مات عنها زوجها وال تعلم هي حىت مرت أربعة أشهر وعشر وقيل هلا

عدة أخرى وهكذا لو ماتا معا ومل تعلم حىت مضت أربعة أشهر وعشر وثالث حيض بعد يقني موهتما معا 
وج اآلخر اعتدت منه ثالث حيض فإن أكملتها مث مات األول اعتدت عادة  ولو مات الز .مل تعد لعدة

الوفاة وإن مل تكملها استقبلت عدة الوفاة من يوم مات اآلخر ألاا عدة صحيحة مث اعتدت حيضتني تكملة 
احليض اليت قبلها من نكاح اآلخر ولو أن امرأة املفقود ماتت عند الزوج اآلخر مث قدم األول أخذ مرياثهاا  



فهل  :وإن مل تدع شيئا مل يأخذ من املهر شيئا إذا مل جيد امرأته بعينها فال حق له يف مهرها فإن قال قائل
نعم وروي فيه شيء عن بعض السلف وقد روي عن الذي روي عنه هذا أناه   :قال غريك غري هذا قيل

ىت تساتيقن موتاه   فهل حتفظ عمن مضى مثل قولك يف أن ال تنكح امرأة املفقود ح :رجع عنه فإن قال
نعم عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أخربنا حيىي بن حسان عن أيب عوانة عن منصور عن  :قلنا

 :أيب املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهلل األسدي عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال يف امرأة املفقود

عن سيار أيب احلكم عن علي رضي اهلل تعاىل عناه   إاا ال تتزوج أخربنا حيىي بن حسان عن هشيم بن بشري
 أنه قال يف 

   
 

 1946 :صفحة 
 
امرأة املفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك وال ختري أخربنا حيىي بن   

 إذا فقدت املرأة زوجها مل  :حسان عن جرير عن منصور عن احلكم أنه قال

 زوجها رجعتها  عدة املطلقة ميلك 

وإذا طلق الرجل املرأة طالقا ميلك فيه رجعتها مث مات قبال أن تنقضاي    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
عدهتا اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وورثت وهلا السكىن والنفقة قبل أن ميوت ما كانت يف عدهتا 

أن جتتنب طيبا وال هلا أن خترج من منزله ولو أذن  إذا كان ميلك رجعتها فإذا مات فال نفقة هلا وليس عليها
هلا وليس له منها وال هلا منه من نظر وال من تلذذ وال من خلوة شيء حىت يراجعها وهي حمرمة عليه حترمي 

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي يف مسكن حفصة وكانت  .املبتوتة حىت يراجعها
 .ن يسلك الطريق األخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حىت راجعهاطريقه إىل املسجد فكا

ال  :ما حيل للرجل من املرأة يطلقها قاال  :أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء :قال الشافعي
 حيل له منها شيء ما مل يراجعها أخربنا سعيد عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك أخربنا سعيد

قال الشافعي أخربنا سعيد عن ابن جاريج   .ال يراها فضال :عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكرمي قاال
أرأيت إن كان يف نفسه ارجتاعها ما حيل له منها قبل أن يراجعها ويف نفساه ارجتاعهاا    :أنه قال لعطاء

شافعي وهذا كما قاال  قال ال .سواء يف احلل إذا كان يريد ارجتاعها وإن مل يرده ما مل يراجعها :قال
أردت ارجتاعها وأقر أنه مل يشهد فقد أخطأ وهلا عليه  :عطاء إن شاء اهلل تعاىل وإن أصاهبا يف العدة فقال



مهر مثلها مبا أصاب منها وتعتد من مائه اآلخر وحتصي العدة من الطالق األول فإذا أكملت العادة مان   
ما مل تكملها وتكمل عدهتا من اإلصابة اآلخارة وال  وله عليها الرجعة  .الطالق مل يكن له عليها رجعة

حتل لغريه حىت تنقضي عدهتا من اإلصابة األخرة وله هو أن خيطبها يف عدهتا من مائه اآلخر ولو ترك ذلك 
قال الشافعي وأكره للمرأة ميلك زوجها رجعتها من التعريض للخلوة معه ما أكره لليت  .كان أحب إيل

فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو  .أن يصيبها قبل أن يرجتعها ال ميلك رجتعها خوفا من
أحدمها أاا تعتد من الطاالق األخاري عادة     :حيضتني مث راجعها مث طلقها قبل أن ميسها ففيها قوالن

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن  .أن العدة من الطالق األول ما مل يدخل هبا :والقول الثاين .مستقبلة
 تعتد  :عن عمرو بن دينار أنه مسع أبا الشعثاء يقول جريج
   
 

 1947 :صفحة 
 
تعتاد مان ياوم     :قال ابن جريج وعبد الكرمي وطاوس وحسن بن مسلم يقولون .من يوم طلقها  

وكان ذلك رأي ابن جريج  :يقولون طالقه اآلخر قال سعيد :وإن مل يكن مسها قال سعيد .طلقها
أرى أن تعتد من يوم طلقها قال الشافعي وقد قال  :ن عمرو بن دينار قالأخربنا سعيد عن ابن جريج ع

وإذا طلقتم النساء   :إن قول اهلل عز وجل :وقد قال بعض أهل العلم بالتفسري .هذا بعض املشرقيني
فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف  إاما نزلت يف ذلك كان الرجل يطلق امرأته ما شاء 

فيمهل املرأة حىت إذا شارفت انقضاء عدهتا راجعها مث طلقها فإذا شارفت انقضاء عدهتا راجعهاا   بال وقت
كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبال   :الطالق مرتان أخربنا مالك عن هشام عن أبيه قال :فنزل

ذا شارفت انقضااء  أن تنقضي عدهتا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إىل امرأته فطلقها حىت إ
الطالق مرتاان    :مث طلقها قال واهلل ال آويك إيل وال حتلني أبدأ فأنزل اهلل عز وجل .عدته ارجتعها

 .فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  فاستقبل الناس الطالق جديدا من كان منهم طلق ومن مل يطلق

ف لنكاحه إياهاا نكاحاا جديادأ    إن رجعته إياها يف العدة خمال :ومن قال هذا انبغى أن يقول :قال
وإاماا   .مستقبال مث يطلقها قبل أن ميسها وذلك أن حكمها يف عدهتا حكم األزواج يف بعاض أمرهاا  

تستأنف العدة ألنه قد كان مس قبل الطالق الذي أتبعه هذا الطالق فلزم فحكمه حكم الطالق الواحد بعد 
ذا أشبه أن يلزمه أن يقاول ذلاك وإن مل   وأي امرأة طلقت بعد الدخول اعتدت ومن قال ه .الدخول



طلقها بعد الدخول واحدة فحاضت حيضة أو حيضتني مث أتبعها أخرى  .إذا :حيدث هلا رجعة فيقول
استقبلت العدة من التطليقة اآلخرة وإن تركها حىت حتيض حيضة أو حيضتني مث طلقها استقبلت العدة من 

ومن قال هذا أشبه أن حياتج باأن    .ك رجعة وال مسيساالتطليقة اآلخرة ومل يبال أن ال حيدث بني ذل
الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة أو حيضتني قبل أن ميوت فإن كان طالقأ ميلك فيه الرجعة اعتدت عدة 

ولو كان طالقا ال ميلك فيه الرجعة مل تعتد عدة وفااة ومل   .وفاة وورثت كما نعتد اليت مل تطلق وترث
قها مريضأ طالقا ال ميلك فيه الرجعة فورثته مل تعتد عدة الوفاة ألاا غاري  ترث إن طلقها صحيحا ولو طل

وقد قيل يف الرجل يطلق امرأته تطليقة ميلك فيها الرجعة أو تطليقتني مث يرجتعهاا مث يطلقهاا أو    .زوجة
نات  العدة من الطالق األول وال تعتد من الطالق اآلخر ألنه وإن ارجتعها فقد كا :يطلقها ومل يرجتعها

 حرمت عليه إال بأن يرجتعها كما حرمت عليه يف الطالق الذي ال ميلك فيه 
   
 

 1948 :صفحة 
 
 .ولو نكحها مث طلقها قبل أن يصيبها مل تعتد فكذلك ال تعتد من طالق حدثه هلا .الرجعة إال بنكاح  

يف العدة ثبتت الرجعاة  إن لزمها يف العدة مل حيدث رجعة ومن قال هذا ذهب إىل أن املطلق كان إذا ارجتع 
فأمساكوهن مبعاروف أو     :ملا جعل اهلل عز وجل يف العدة له من الرجعة وإىل أن قول اهلل عز وجل

 .فارقوهن مبعروف  ملن راجع ضرارا يف العدة ال يريد حبس املرأة رغبة ولكن عضال عن أن حتل لغاريه 

تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال   :وقد قال اهلل تعاىل
يأتني بفاحشة مبينة  فنهى عن إمساكهن للعضل مث لطلقهن فذهب إىل أن اآلية قبل هذا حيتمل أن يكاون  

  .اي عن رجعتهن للعضل ال للرغبة

ال د املشركات قM0 .وهذا معىن حيتمل اآلية وال جيوز إال واحد من القولني واهلل تعاىل أعلم بالصواب 
وإذا كانت اليهودية أو النصرانية حتت املسلم فطلقها أو مات عناها فهاي يف    :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

العدة والسكىن والنفقة واإلحداد مثل للمسلمة ال خالف بينهما وله عليها الرجعة يف العدة كما يكون لاه  
ألزواجهن عليهن من الرجعة ماا   وهكذا اجملوسية حتت اجملوسي والوثنية حتت الوثين :على املسلمة قال

لزوج املسلمة وعليهن من العدد واإلحداد ما على املسلمة ألن حكم اهلل تعاىل على العباد واحد فال حيال  
ملسلم إذا حتاكم إليه مشرك أن حيكم له وال عليه إال حبكم اإلسالم لقول اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل علياه  



والقسط حكم اهلل تعاىل الذي  :كم بينهم أو أعرض عنهم  اآلية قالوسلم يف املشركني  فإن جاءوك فاح
وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم واحاذرهم    :وقول اهلل تبارك وتعاىل .أنزل على نبيه

وأهواءهم حيتمل سبيلهم فامره صلى اهلل عليه وسالم أن ال   :أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك  قال
 : مبا أنزل اهلل إليه وال حيل ملسلم أن حيكم إال حبكم اهلل املنزل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم قال  حيكم إال

وإذا طلق املسلم النصرانية ثالثأ فانقضت عدهتا فنكحت نصرانيا فأصاهبا أحلها ذلاك لزوجهاا املسالم    
وسلم رجم يهوديني ومن سنته  أال ترى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه .وحيصنها ألنه زوج حيل هلا نكاحه

أن ال يرجم إال حمصنا فلو كانت إصابة الذمي ال حتصن املرأة مل يرمجها النيب صلى اهلل علياه وسالم وإذا   
  .حىت تنكح زوجأ غريه  وأنه زوج نكحها  :أحصنها أحلها مع إحالهلا ألن اهلل عز وجل قال

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية فاملعدود يف هذه

 األوىل والثانية 
  
   
 

 1949 :صفحة 
 
   

 أحكام الرجعة  

الطالق   :قال اهلل عز وجل :أخربنا حممد بن إدريس الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
وال حيال   واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  :مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  وقال

هلن أن يكتمن ما خلق اهلل يف أرحامهن إن كن يؤمن باهلل واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن 
صاالح   :إن أرادوا إصالحا  فقاال   :أرادوا إصالحا قال الشافعي رمحه اهلل يف قول اهلل عز وجل

عاىل جعلها له قال الشافعي رمحاه  فمن أراد الرجعة فهي له ألن اهلل تبارك وت .الطالق الرجعة واهلل أعلم
فأميا زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتني فهو أحق برجعتها ما مل تانقض عادهتا    :اهلل

بداللة كتاب اهلل عز وجل مث سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن ركانة طلق امرأته البتة ومل يارد إال  
وسواء يف  : عليه وسلم وذلك عندنا يف العدة واهلل تعاىل أعلم قالواحدة فردها إليه رسول اهلل صلى اهلل



فإذا طلق واحدة فهاو   :وطالق العبد اثنتان :قال .هذا كل زوجة حتت حر مسلمة أو ذمية أو أمة
كاحلر يطلق احلرة واحدة أو اثنتني وميلك من رجعتها بعد واحدة ما ميلك احلر من رجعة امرأته بعد انقضاء 

فإذا انقضت العادة   .اثنتني واحلر الكافر الذمي وغري الذمي يف الطالق والرجعة كاحلر املسلمواحدة أو 
فال سبيل لزوج على امرأته إال بنكاح جديد ألن اهلل عز وجل إذا جعل الرجعة له عليها يف العدة فبني أن ال 

يما فعلن يف أنفساهن  فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم ف  :رجعة عليها بعدها مع قول اهلل عز وجل
   باملعروف

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله
  :تعاىل
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :يف قوله صلى اهلل عليه وسلموقال النووي   
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
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 تثبت الرجعة  كيف 

ملا جعل اهلل عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته يف العدة كان بينا أن ليس هلاا   :قال الشافعي رمحه اهلل 
فلما قاال   .منعه الرجعة وال هلا عوض يف الرجعة حبال ألاا له عليها ال هلا عليه وال أمر هلا فيما له دواا

بينا أن الرد إاما هو بالكالم دون الفعل من مجااع   وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك  كان  :اهلل عز وجل
وغريه ألن ذلك رد بال كالم فال تثبت رجعة لرجل على امرأته حىت يتكلم بالرجعة كما ال يكون نكااح  

قد راجعتها  :والكالم هبا أن يقول .وال طالق حىت يتكلم هبما فإذا تكلم هبا يف العدة ثبتت له الرجعة
ولو مات أو خارس أو   .ددهتا إيل أو قد ارجتعتها إيل فإذا تكلم هبذا فهي زوجةأو قد ارجتعتها أو قد ر

  .ذهب عقله كانت امرأته

  .مل أرد به رجعة فهي رجعة يف احلكم إال أن حيدث طالقا :وإن مل يصبه من هذا شيء فقال 

ال ينويهاا ومل  ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجعة أو جامعها ينوي الرجعة أو  :قال 
وإذا جامعها بعد الطالق ينوي الرجعاة أو ال   :قال .يتكلم بالرجعة مل تكن هذه رجعة حىت يتكلم هبا

ويعزر الزوج واملرأة إن كانت عاملة وهلا علياه صاداق    .ينويها فاجلماع مجاع شبهة ال حد عليهما فيه
قد رددهتاا إيل أااا ال    :إذا قال :وفيها قول آخر :قال الربيع .مثلها والولد الحق وعليها العدة

قد راجعتها أو ارجتعتها هذا تصريح الرجعة كما ال يكون  :تكون رجعة حىت ينوي هبا رجعتها فإذا قال
قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكاح وال يكون نكاحأ بأن  :النكاح إال بتصريح النكاح أن يقول

كاح حتليل بعد حترمي وكذلك الرجعة حتليل بعد حتارمي  قد قبلتها حىت يصرح مبا وصفت ألن الن :يقول
فكذلك أوىل أن يقاس بعضه على بعض وال يقاس بالتحرمي بعد التحليل كما لو  .فالتحليل بالتحليل شبيه

قد وهبتك أو اذهيب أو ال حاجة يل فيك أنه ال يكون طالقا حىت ينوي به الطالق وهاو لاو أراد    :قال
قال الشافعي فإن طلقها واحادة   .عة مل تكن رجعة حىت ينوي به الرجعةقد رددتك إىل الرج :بقوله

فاعتدت حيضتني مث أصاهبا ينوي الرجعة فحكمنا أن ال رجعة إال بكالم فإن تكلم بالرجعة قبل أن حتايض  
 الثالثة فهي رجعة وإن مل يتكلم هبا حىت حتيض الثالثة فال رجعة له عليها وهلا عليه مهر مثلها وال تنكح حىت

تكمل ثالث حيض وال تكون كاملرأة تعتد من رجلني فتبدأ عدهتا من األول فتكملها مث تستقبل لآلخر عدة 



وهذا حق لرجل واحد  .ألن تينك العدتني حلق جعل لرجلني ويف ذلك نسب يلحق أحدمها دون اآلخر
 ونسب واحد ال يتنازع ملن كان منه ولد ولو 
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ة مث أصاهبا استأنفت ثالث حيض من يوم أصاهبا وكانت له عليها الرجعاة حاىت   طلقها فحاضت حيض  

حتيض حيضة وتدخل يف الدم من احليضة الثالثة مث مل يكن له عليها رجعة ومل حتل لغريه حىت ترى الدم من 
ء وسواء احليضة الثالثة من إصابته إياها وهي الرابعة من يوم طلقها وله عليها الرجعة ما بقي من العدة شي

علمت بالرجعة أو مل تعلم إذا كانت تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها ألن اهلل تعاىل جعلها له عليها فعلمهاا  
وإن راجعهاا   :قاال  .وجهالتها سواء وسواء كانت غائبة أو حاضرة أو كان عنها غائبا أو حاضرا

حىت مضت عدهتا ونكحت وال متعة  حاضرا وكتم الرجعة أو غائبا فكتمها أو مل يكتمها فلم تبلغها الرجعة
إن مل يصبها ألن اهلل عز وجل جعل للزوج املطلق الرجعة يف العدة وال يبطل ما جعل اهلل عز وجل له منها 
بباطل من نكاح غريه وال بدخول مل يكن حيل على االبتداء لو عرفاه كانا عليه حمدودين ويف مثال معاىن   

إذا أنكح الوليان فاألول أحق ال اساتثناء يف   :هلل عليه وسلمكتاب اهلل عز وجل سنة رسول اهلل صلى ا
كتاب اهلل عز وحل وال سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخل زوج آخر أومل يدخل ومن جعله اهلل عز 

أخربنا الثقة حيىي بن حسان عن عبيد اهلل  :ذكره مث رسوله أحق بأمر فهو أحق به قال الشافعي رمحه اهلل
عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن سعيد بن جبري عن علي بن أيب طالب رضاي اهلل عناه يف    بن عمرو عن

هي امرأة األول دخل هبا اآلخر  :الرجل يطلق امرأته مث يشهد على رجعتها ومل تعلم بذلك فنكحت قال
  أو مل يدخل

 ID ' '   شاري  الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخم
 فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  



  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغ  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :األيام وحدها كقولك هذا احلكم عند إرادة  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
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 وجه الرجعة  

ينبغي ملن راجع أن يشهد شاهدين عدلني على الرجعة ملا أمر اهلل تعاىل به مان   :قال الشافعي رمحه اهلل 
الشهادة لئال ميوت قبل ألط يقر بذلك أو ميوت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدهتا فال يتوارثاان إن مل  

ولو تصادقا أنه راجعها ومل  .ا فتنزل منه إصابة غري زوجةتعلم الرجعة يف العدة ولئال يتجاحدا أو يصيبه
  .يشهد فالرجعة ثابتة عليها ألن الرجعة إليه دواا

 :قد راجعتها فإذا مضت العدة فقال :وكذلك لو ثبت عليها ما كانت يف العدة إذا أشهد على أنه قال 

  .واهلل تعاىل املوفق .يف العدة قد راجعتها وأنكرت فالقول قوهلا وعليه البينة أنه قال قد راجعتها



إذا كان غد فقد راجعتك وإذ كان يوم  :قال الشافعي وإذا قال الرجل المرأته وهي يف العدة من طالقه 
كذا وكذا فقد راجعتك وإذا قدم فالن فقد راجعتك وإذا فعلت كذا فقد راجعتك فكان كل ما قاال مل  

قد شئت مل تكن رجعة حىت حيدث بعدها  :التإن شئت فقد راجعتك فق :ولو قال هلا .يكن رجعة
إذا كان  :قال الشافعي وإذا قال الرجل المرأته .إن شئت فأنت طالق :وهذا خمالف قوله .رجعة

أمس فقد راجعتك مل تكن رجعة حبال ولو نوى إذا كان أمس يوم االثنني فقد راجعتك مل يكان رجعاة   
كلما طلقتك فقد راجعتك  :فال يكون رجعة ولو قالوليس بأكثر من قوله هلا إذا كان غد فقد راجعتك 

قد راجعتك أمس أو يوم كاذا لياوم    :وإذا قال هلا يف العدة :قال الشافعي رمحه اهلل .مل يكن رجعة
قد كنت راجعتك بعد الطالق ولاو قاال هلاا يف     :وهكذا لو قال .ماض بعد الطالق كانت رجعة

فقد راجعتك باحملبة أو راجعتاك بااألذى    :فقالقد راجعتك كانت رجعة فإن وصل الكالم  :العدة
عنيت راجعتك باحملبة مين لاك أو   :وراجعتك بالكرامة أو راجعتك باهلوان سئل فإذا أراد الرجعة وقال

أردت قد رجعت إىل حمبتك بعد  :وإن قال .راجعتك باألذى يف طالقك أو ما أشبه هذا كانت رجعة
وإذا طلق األخرس امرأته بكتاب أو إشارة  .ذا مل يكن رجعةبغضك أو إىل أذاك كما كنت أو ما أشبه ه

وإذا مرض الرجل فخبل  .تعقل لزمه الطالق وكذلك إذا راجعها بكتاب له أو إشارة تعقل لزمتها الرجعة
لسانه فهو كاألخرس يف الرجعة والطالق وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب كتابا لزمها الطالق وألزمت لاه  

ل ولكنه ضعف عن الكالم فأشار بطالق أو برجعة إشارة تعقل أو كتب كتاباا يعقال   الرجعة ولو مل خيب
 كانت رجعة حىت يعقل فيقول مل تكن 
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 .رجعة فتربأ منه بالطالق األول وكل زوج بالغ غري مغلوب على عقله جتوز رجعته كما جيوز طالقه  

ملغلوب على عقله كما ال جيوز طالقاه ولاو أن رجاال    وال جتوز رجعة ا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
صحيحا طلق امرأته مث خبل عقله جبنون أو خبل أو برسام أو غريه مما يغلب على العقل غري املسكر مث ارجتع 

وإن كاان جيان    .امرأته يف العدة مل جتز رجعته وال جتوز رجعته إال يف احلني الذي لو طلق جاز طالقه
ولو اختلفاا بعاد    .نونه مل جتز رجعته وإن راجع يف حال إفاقته جازت رجعتهويفيق فراجع يف حال ج

راجعتين وأنت ذاهب العقل مث مل حتدث يل رجعة وعقلك معك حىت انقضت عديت  :مضي العدة فقالت



وقال بل راجعتك ومعي عقلي فالقول قوله ألن الرجعة إليه دواا وهي يف العدة تدعي إبطاهلا ال يكون هلا 
  .ا إال ببينةإبطاهل
  
 دعوى املرأة انقضاء العد ة  

وإذا طلقت املرأة فمىت ادعت انقضاء العدة يف مدة ميكان يف مثلاها أن    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
تنقضي العدة فالقول قوهلا ومىت ادعت انقضاء العدة يف مدة ال ميكن يف مثلها انقضاء عدهتا مل تصاح وال  

ولو طلق رجال   .ها انقضاء العدة والقول قوله إذا ادعت ما ال ميكن مثله حبالتصح إال يف مدة ميكن في
  .قد انقضت عديت مل يقبل منها حىت تسأل :امرأته فقالت من يومها

قد أسقطت سقطا بان بعض خلقه أو ولدت ولدا ومات كان القول قوهلا إذا كان يلد مثلها  :فإن قالت 
  .زا ال ميكن يف مثلها أن تلد مل تصدق حبالفإن كانت صغرية ال يلد مثلها أو عجو

حضت ثالث حيض مل تصدق ألنه ال  :قد انقضت عديت يف يوم أو غريه سئلت فإن قالت :ولو قالت 
قد حضت يف أربعني ليلة ثاالث   :وإن قالت .حييض من النساء أحد ثالث حيض يف مثل هذه املدة

دهتا يف مثل هذه املدة تذكر قبل الطالق أاا كانت حيض وما أشبه هذا نظر فإن كانت املدعية النقضاء ع
وكذلك إن كان من نساء الناس من يذكر ما وصافت وإن مل   .حتيض هكذا وتطهر صدقت يف احلكم

ومىت صدقتها يف احلكم فلزوجها عليها اليمني  .تكن هي وال واحدة من النساء تذكر مثل هذا مل تصدق
ت من حيض وطهر أو سقط أو ولد فإن حلفت برئت مناه وإن  باهلل عز وجل لقد انقضت عدهتا مبا ذكر

قد انقضت  :وإذا صدقتها يف احلكم بقوهلا .نكلت أحلفته ما انقضت عدهتا وجعلت له عليها الرجعة
انقضت عديت أمس  :قد راجعتك اليوم فقالت :عديت صدقتها به قبل ارجتاعها إياها وصدقتها إذا قال

 أو 
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من اليوم قبل الوقت الذي راجعها فيه إال أن تقر بعد مراجعته إياها بأن مل تنقض عدهتا مث تدعي  يف وقت  

انقضاء العدة فال أصدقها ألن الرجعة قد ثبت بإقرارها وإن شاءت أن أحلفه هلا ما علم عادهتا انقضات   
ت فال رجعة لاه  فعلت فإن حلف لزمتها الرجعة وإن نكل أحلفت على البت لقد انقضت عدهتا فإن حلف



 :قد انقضت عديت أو قالت :قد راجعتك فقالت :ولو قال هلا .عليها وإن نكلت فله عليها الرجعة

قد كنت  :قد انقضت عديت قبل أن تقول قد راجعتك يف مدة ميكن فيها انقضاء عدهتا مث راجعها فقالت
ولو رجعت عن  .ليها الرجعةكذبت فيما ادعيت من انقضاء عديت أو قالته قبل يراجعها فراجعها ثبتت ع

قد انقضت  :اإلقرار بانقضاء العدة مل يسقط ذلك الرجعة وهي كمن جحد حقا عليه مث أقر به ولو قالت
قد انقضت عديت قبل أن يرجتعها مث ارجتعها  :كذبت مل تنقض عديت أو ومهت مث قالت :عديت مث قالت

قاد   :وإذا قالت .مل تنقض عديت :فتقولمل يكن له عليها رجعة إال بأن تكذب نفسها بعد الرجعة 
انقضت عديت يف مدة ال تنقضي عدة امرأة يف مثلها فأبطلت قوهلا مث جاءت عليها مدة تنقضي العادة يف  

قد انقضت عديت فعدهتا منقضية ألاا مدعية النقضاء العدة يف احلالني  :مثلها وهي ثابتة على قوهلا األول
أعلمتين بأن عدهتا قد انقضت مث راجعها مل يكن هذا إقرارا بأن عدهتا  :معا ولو طلق الرجل امرأته مث قال

قاد   :وإن قال .قد انقضت ألاا قد تكذبه فيما أعلمته وتثبت الرجعة إذا قالت املرأة مل تنقض عديت
كذبت مل يكن له عليها رجعة ألنه أقر بانقضاء  :قد انقضت عديت مث قال :انقضت عدهتا وقالت هي

  .لو صدقها بانقضاء العدة مث كذهبا مل يكن له عليها رجعة عدهتا وكذلك
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 ذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخ :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  



 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
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 الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله  

راجعتها اليوم أو أمس أو قبله يف العادة وأنكارت    قد :قال الشافعي وإذا قال الرجل وامرأته يف العدة 
ولو  .فأخرب أن قد فعل باألمس كان كابتدائه الفعل اآلن .فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها يف العدة

قد راجعتك يف العدة وأنكرت كان القول قوهلا وعليه البينة أنه قد راجعها وهي يف  :قال بعد مضي العدة
فإن كذبته بعد  .قد كنت راجعتك يف العدة وصدقته فالرجعة ثابتة :دة فقالوإذا مضت الع .العدة

وهكذا لو كانت زوجته أماة فصادقته    .التصديق أو كذبته قبل التصديق مث صدقته كانت الرجعة ثابتة
كانت كاحلرة يف مجيع أمرها ولو كذبه موالها مل أقبل قوله ألن التحليل بالرجعة والتحرمي بالطالق فيهاا  

قد  :ولو كانت املرأة صبية مل حتض أو معتوهة مغلوبة على عقلها فقال زوجها بعد انقضاء عدهتا .اوهل
ولو صدقته ألاا ممن ال فرض له عليها وكذلك لو صادقه   .راجعتها يف العدة مل يصدق إال ببينة تقوم له

ها مث قال بعد انقضاء وليها أباها كان أو غريه مل أقبل ذلك ولو كانت صحيحة فعرض هلا مرض أذهب عقل
قد كنت راجعتها يف العدة مل تكن زوجته فإذا أفاقت فصدقته كانت زوجته بااإلقرار وكانات    :عدهتا

مل يصبين فالقول قوهلاا   :قد أصبتها وطلقتها وقالت :الرجعة عليها ثابتة وإذا دخل الرجل باملرأة فقال
ا فعليها العدة بإقرارها أاا عليها ال حتال  مل أصبه :قد أصابين وقال :ولو قالت .وال رجعة له عليها

ويسعه فيما بينه وبني اهلل عز  .لألزواج حىت تنقضي عدهتا وال رجعة له عليها بإقراره أن ال عدة له عليها
وجل أن يراجعها إن علم أنه كذب ويسعها فيما بينها وبني اهلل تعاىل إن علمت أاا كاذبت بادعائهاا   

وسواء يف هذا أغلاق   .فأما احلكم فكما وصفت .تعتد ألنه ال عدة عليهاباإلصابة أن تنكح قبل أن 
عليها بابا أو أرخى سترا أو مل يغلقه أو طال مقامه معها أو مل يطل ال جتب عليها العدة وال يكمل هلا املهر 

إذا وإذا اختلفا يف الوطء فالقول قول الزوج ألنه يؤخذ منه فضل الصداق و .إذا طلقت إال بالوطء نفسه
قد راجعتك يف العدة وأنكرت فحلفت مث تزوجت ودخل هبا  :طلق الرجل امرأته فقال بعد انقضاء عدهتا



أو مل يدخل مث أقام شاهدين أنه كان قد راجعها يف العدة فسخ نكاحها من اآلخر وكانت زوجاة األول  
كن أصااهبا مل ميساك   الذي راجعها يف العدة وأمسك عنها حىت تعتد من اآلخر إن كان أصاهبا فإن مل ي

وإن ماتت أو مات وهي يف العدة من اآلخر توارثا ولو كانت املسألة حباهلا وكذبتاه ونكحات    .عنها
 زوجا غريه مث صدقت الزوج األول أنه راجعها يف العدة مل 
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األول يف  تصدق على إفساد نكاح الزوج اآلخر ومل يفسخ نكاحها إال ببينة تقوم على رجعاة الازوج    

 .وله عليها صداق مثلها بإقرارها أاا أتلفت نفسها علياه  :قال أبو يعقوب البويطي والربيع .العدة

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلاهن فأمساكوهن مبعاروف أو      :قال الشافعي يف قول اهلل تبارك وتعاىل
عددهن مبعروف وااهم سرحوهن مبعروف  إذا شارفن بلوأ أجلهن فراجعوهن مبعروف أو دعوهن تنقضي 

  .أن ميسكوهن ضرارا ليعتدوا وال حيل إمساكهن ضرارا
  
 نكاح املطلقة ثالثا  

 :قال الشافعي أي امرأة حل ابتداء نكاحها فنكاحها حالل مىت شاء من كانت حتل له وشاءت إال امرأتان 

املرأة  :توبة يف كتاب اللعان والثانيةاملالعنة فإن الزوج إذا التعن مل حتل له أبدا حبال واحلجة يف املالعنة مك
فإن طلقهاا    :يطلقها احلر ثالثا فال حتل له حىت جيامعها زوج غريه لقول اهلل عز وجل يف املطلقة الثالثة

فاحتملت اآلية حىت جيامعها زوج غريه ودلت على ذلاك   :فال حتل من بعد حىت تنكح زوجا غريه  قال
صلى اهلل عليه وسلم قاال الشاافعي    . ما دلت عليه سنة رسول اهللالسنة فكان أوىل املعاين بكتاب اهلل

أخربنا مالك عن املسور بن رفاعة القرظي عن الزبري بن عبد الرمحن بن الزبري أن رفاعة طلق امرأته متيماة  
بنت وهب يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثا فنكحها عبد الرمحن بن الزبري فاعترض عنها فلم 

ع أن ميسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها األول الذي كان طلقها فذكر للنيب صلى اهلل يستط
ال حتل لك حىت تذوق العسيلة  قال الشافعي أخربنا سفيان بان    :عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها فقال

جاءت امارأة   :عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم مسعها تقول
إين كنت عند رفاعة القرظي فطلقين فبت طالقاي   :رفاعة القرظي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت



  :فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإاما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النيب صلى اهلل عليه وسلم وقاال 

وأبو بكر عند النيب صالى   :التأتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك  ق
اهلل عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر أال تسمع ما جتهر به 
هذه عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي فإذا تزوجت املطلقة ثالثا زوجا صاحيح النكااح   

فإن طلقها فال   :ا األول ابتداء نكاحها لقول اهلل عز وجلفأصاهبا مث طلقها فانقضت عدهتا حل لزوجه
 حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال جناح عليهما أن 
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ال   :يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهلل  اآلية وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المرأة رفاعاة   

وإذا جامعها الازوج مث   :قال .عسيلته ويذوق عسيلتك  يعين جيامعكترجعي إىل رفاعة حىت تذوقي 
مات عنها حلت للزوج املطلقها ثالثا كما حتل له بالطالق ألن املوت يف معىن الطالق بافتراقهماا بعاد   

 .وهكذا لو نكحها زوج فأصاهبا مث بانت منه بلعان أو ردة أو غري ذلك من الفرقة .اجلماع أو أكثر

أن   :ويف قول اهلل تعااىل  .نكحها عبدا أو حرا إذا كان نكاحه صحيحا وأصاهباوهكذا كل زوج 
يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهلل  واهلل تعاىل أعلم مبا أراد أما اآلية فتحتمل إن أقاما الرجعة ألااا مان   

حا  أي وبعولتهن أحق بردهن يف ذلاك إن أرادوا إصاال    :حدود اهلل تعاىل وهذا يشبه قول اهلل تعاىل
إصالح ما أفسدوا بالطالق بالرجعة فالرجعة ثابتة لكل زوج غري مغلوب على عقله إذا أقام الرجعة وإقامتها 

وأحب هلما أن ينوياا إقاماة    :قال .أن يتراجعا يف العدة اليت جعل اهلل عز ذكره له عليها فيها الرجعة
  .هحدود اهلل تعاىل فيما بينهما وغريه من حدود اهلل تبارك امس

  
 اجلماع الذي حتل به املرأة لزوجها  

قال الشافعي إذا جامع املطلقة ثالثا زوج بالغ فبلغ إن تغيب احلشفة يف فرجها فقد ذاق عسيلتها وذاقات   
عسيلته وال تكون العسيلة إال يف القبل وبالذكر وذلك حيلها لزوجها األول إذا فارقها هذا ويوجب عليهاا  

زنا وسواء كان الذي أصاهبا قوي اجلماع أو ضعيفه ال يدخله إال بيده إذا بلاغ  الغسل واحلد لو كان هذا 
هذا منها كذلك لو استدخلته هي بيدها وإن كان غري مراهق مل حيلها مجاعه ألنه ال يقع موقع مجاع الكبري 



فيه قويا ولو جاز جاز أن يقال ال حيلها إال من تشتهي مجاعه ويكون مبالغا  .وال جيوز أن يقال غري هذا
 .وإن كان الزوج صبيا فكان مجاعه يقع موقع الكبري بأن يكون مراهقا يغيب ذلك منه يف ذلك منها أحلها

وكذلك إن كان خصيا غري جمبوب أو جمبوبا بقي له ما يغيبه فيها بقدر ما تغيب حشفة غري اخلصي أحلها 
وذلك أنه ال يبلغ هذا منها إال ذهبات   ذلك إن كانت ثيبا فأما إن كانت بكرا فال حيلها إال ذهاب العذرة

وسواء يف ذلك كل زوج جائز النكاح من عبد ومكاتب وحر وكل زوجة حرة ومملوكة وذمية  .العذرة
ولو أصاهبا يف دبرها فبلغ ما شاء منها مل حتلها تلك اإلصابة ألااا   .بالغ وغري بالغ إذا كان جيامع مثلها

صلى اهلل عليه وسلم أاا حتلها ولو أفضاها زوجها حلت باإلفضاء  ليست موضع العسيلة اليت دل رسول اهلل
 ألن اإلفضاء ال يكون إال ببلوأ ما حيلها وجماوزته 
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وكذلك لاو كانات    .وهكذا الذمية تكون عند املسلم فيطلقها ثالثا فينكحها الذمي فبلغ هذا منها  

لى عقله أو مها معا فجامعها أحلها ذلك الزوج ولو نكحهاا  الزوجة مغلوبة على عقلها أو الزوج مغلوبا ع
الذمي نكاحا صحيحا فأصاهبا كان حيلها من مجاعه للمسلم ما حيلها من مجاع زوج مسلم لو نال ذلاك  
منها ألنه زوج وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني زنيا وإاما يرجم احملصنني وال حيلاها إال  

وأصل معرفة هذا أن ينظر إىل كل زوج إذا انعقد نكاحه ال ينفسخ بفساد عقاد   .زوج صحيح النكاح
وإن انفسخ بعد ملعىن فأصاهبا فهو حيلها وإن كان أصل نكاحه غري ثابت عند العقد فال حتلها إصابته ألناه  

وكذلك  .فإذا نكحها مملوك فعتقت فاختارت فراقه وقد أصاهبا أحلها ألن عقده كان ثابتا .غري زوج
األمة ينكحها احلر مث ميلكها واحلرة ينكحها العبد فتملكه فينفسخ النكاح يف احلالني وحتلها إصاابته قبال   

وكذلك األجذم واألبرص واجملنون ينكح املرأة فيصيبها حتلها إصابته ولو اختاارت فساخه إذا    .الفسخ
أحلتها اإلصابة ألاا كانات  كانت اإلصابة قبل الفسخ ولو أصاهبا أحد هؤالء قبل اختيارها لفسخ نكاحه 

وكذلك الزوجان يصيبها الزوج مث يرتد أحدمها بعد اإلصابة حتلها تلك اإلصابة ألنه كان  .وهي زوجة
ولو رجع املرتد منهما إىل اإلساالم   .زوجها ولو كانت اإلصابة بعد ردة أحدمها أو ردهتما معا مل حتلها

ة حمرمة يف حاهلا تلك بكل حال عليه ولو أصااب املارأة   بعد ألن اإلصابة كانت واملرأة موقوفة على العد
زوجها وهي حمرمة أو صائمة أو حائض أو هو حمرم أو صائم كان مسيئا وأحلها ذلك لزوجها الذي طلقها 



ثالثا ألنه ال حمرم عليه من املرأة يف هذه احلال إال اجلماع للعلة اليت فيه أو فيها ويقع عليها ظهاره وإياالؤه  
ينها وبينه ما بني الزوجني وحيل له يراها حاسرا وليس هكذا الزوجان يرتد أحدمها وإذا نكح احلر وطالقه وب

ولو نكحها وهو جيد طوال أو ال جياد   .األمة وهو ال جيد طوال حلرة وخياف العنت فأصاهبا أحلها ذلك
فأصاب مل حيلها ذلك طوال وال خياف العنت مل حتلها إصابته وإذا نكح الرجل نكاحا فاسدا بأي وجه كان 

وذلك أن ينكحها متعة أو حمرمة أو ينكحها نكاح شغار أو ينكحها بغاري ويل أو أي نكااح    .لزوجها
وال ما بني الزوجني والعبد يف  .فسخه يف عقده مل حيلها اجلماع فيه ألنه ليس بزوج وال يقع عليها طالقه

وسواء طلق  .مجيع طالقه ومها له كالثالث للحرهذا مثل احلر إال أن العبد إذا طلق اثنتني فقد أتى على 
وكذلك العبد يف االثنتني وطالق احلر لزوجته  .احلر ثالثا يف مقام أو متفرقة ألنه قد جاء على مجيع طالقه

 أمة وحرة وكتابية ثالث 
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رأة مل يدخل هبا واحدة وطالق العبد لزوجته اثنتان الطالق للرجال والعدة على النساء ولو طلق رجل ام  

مث أتبعها طالقا مل يقع عليها إال األوىل وإن نكحت بعده زوجا وأصاهبا من نكحها فهي عنده على ما بقي 
  .من الطالق

  
 ما يهدمه الزوج من الطالق وغريه  

د حىت تانكح  قال اهلل تعاىل يف املطلقة الثالثة  فإن طلقها فال حتل له من بع :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
زوجا غريه  فجعل حكم املطلقة ثالثا حمرمة بكل حال على مطلقها ثالثا إال باأن يصايبها زوج غاري    

فإذا طلقت املرأة ثالثا فأصاهبا زوج غري مطلقها سقط حكم الطالق األول وكان لزوجها الذي  .مطلقها
ذا نكحها كان طالقه إياها مبتدأ كهو طلقها ثالثا إذا طلقها زوجها الذي أصاهبا أو ماتا عنها أن ينكحها فإ

حني ابتدأ نكاحها قيل أن يطلقها ال حيرم عليه نكاحه حىت يطلقها ثالثا فإذا فعل عادت حراما عليه بكال  
مث هكذا أبدا كلما أتى على طالقها ثالثا حرمت ميليه حىت يصايبها زوج   .وجه حىت يصيبها زوج غريه

سقط طالق الثالث وكانت عنده ال حترم عليه حىت يطلقها ثالثاا  غريه مث حلت له بعد إصابة زوج غريه و
وإذا هدم الزوج طالق الثالث كله فكذلك إن كان آىل منها يف ملك مث طلقها ثالثا سقط اإليالء حىت ال 



يكون له به طالق أبدأ إذا تناكحا وإذا أصاهبا الزوج الذي آىل منها يف ملك نكاح بعد زوج كفر كفاارة  
  .يصبها مل يوقف وقف اإليالء ميني وإن مل

  
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 املتقدمة 
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 إتباع رمضان بست من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط   
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 عدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت امل  
  
   
 

 1960 :صفحة 
 
   



 ما يهدم الزوج من الطالق وما ال يهدم  

وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتني فنكحها زوج غريه وأصاهبا مث بانت منه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ريه يهادم  فنكحها الزوج األول بعده كانت عنده على ما بقي من طالقها كهي قبل أن يصيبها زوج غا 

إذا هدم الثالث  :فقد قال غريك :الزوج املصيبها بعده الثالث وال يهدم الواحدة والثنتني فإن قال قائل
إن شاء اهلل تعاىل استدالال موجودا يف حكم اهلل عز وجال   :هدم الواحدة والثنتني فكيف مل تقل به قيل

مبعاروف أو تساريح بإحساان     الطالق مرتان فإمساك   :قال اهلل عز وجل :وأين قيل :فإن قال
دل حكم  :فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  :وقال

اهلل عز وجل على الفرق بني املطلقة واحدة واثنتني واملطلقة ثالثا وذلك أنه أبان أن املرأة حيال ملطلقهاا   
مت عليه حىت تنكح زوجا غريه فلما مل يكن لزوج غاريه  رجعتها من واحدة واثنتني فإذا طلقت ثالثا حر

حكم حيلها ملطلقها واحدة واثنتني إال ألاا حالل إذا طلقت واحدة أو اثنتني قبل الزوج كان معىن نكاحه 
وملا كانت املطلقة ثالثا حراما على مطلقها الثالث حىت تنكح زوجا غريه فكانت  .وتركه النكاح سواء
أاا حمرمة حىت ينكحها هذا الازوج   : تبارك وتعاىل امسه بنكاحه كان له حكم بنيإاما حتل يف حكم اهلل

أن احملرم إاما حيل للمرء بفعل نفسه  :اآلخر فلم جيز أن يقاس ما له حكم مبا ال حكم له وكان أصل األمر
هل الدنيا يف هذا كما حيرم عليه احلالل بفعل نفسه فلما حلت املطلقة ثالثا بزوج غريه بعد مفارقتها نساء أ

احلكم مل جيز أن يكون الزوج يف غري الثالث يف هذا املعىن وكان يف معىن أنه ال حيل نكاحه للزوج املطلاق  
واحدة واثنتني وال حيرم شيئا ألن املرأة مل حترم فتحل به وكان هو غري الزوج وال حيل له شيء بفعل غاريه  

 عز وجل املوضع الذي جعله اهلل تعاىل خمالفا هلذا فاال  وال يكون لغريه حكم يف حكمه إال حيث جعله اهلل
أخربنا ابن عيينة عان   .نعم :فهل قال هذا أحد غريك قيل :فإن قال .جيوز أن يقاس عليه خالفه

الزهري عن محيد بن عبد الرمحن وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة وسليمان بن يسار أام مسعوا أباا هريارة   
طاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقاتني مث انقضات   سألت عمر بن اخل :يقول

عدهتا فتزوجها رجل غريه مث طلقها أو مات عنها مث تزوجها زوجها األول قال هي عنده على ما بقي قال 
وإذا طلقت املرأة ثالثا فنكحت زوجا فادعت أنه أصاهبا وأنكر الزوج أحلها ذلاك   :الشافعي رمحه اهلل

 لزوجها املطلقها ثالثا ومل نأخذ من الزوج 
   
 



 1961 :صفحة 
 
الذي أنكر إصابتها إال نصفا تصدق على ما حتل به وال تصدق على ما تأخذ من مال زوجها وهكذا لو   

مل يعلم الزوج الذي يطلقها ثالثا أاا نكحت فذكرت أاا نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت حلت لاه إذا  
ولو كذهبا يف هاذا   .انقضاء عدهتا منه ومن الزوج الذي ذكرت أنه أصاهباجاءت عليها مدة ميكن فيها 

كله مث صدقها كان له نكاحها والورع أن ال يفعل إذا وقع يف نفسه أاا كاذبة حىت جيد ما يادل علاى   
ولو أن رجال شك يف طالق امرأته فلم يدر أطلقها واحدة أو اثنتني أو ثالثا فنكحت زوجاأ   .صدقها

قد أتى على مجيع طالقي  :ا مث طلقها فنكحها الزوج األول مث طلقها واحدة أو اثنتني فقالتغريه فأصاهب
ألنه مل يطلقين إال واحدة أو اثنتني قبل نكاحي الزوج اآلخر الين نكحين بعد فراقك أو قاله بعض أهلها ومل 

هي عندك  : أو ثالثا قيل لهتقله وأقر الزوج بأنه مل حير أطلقها قبل نكاحها الزوج اآلخر واحدة أو اثنتني
على ما بقي من الطالق فإن استيقن أنه طلقها قبل نكاحها الزوج واحدة فطلقها يف هذا امللك واحادة أو  
اثنتني بىن على الطالق األول فإذا استكملت ثالثا بالطالق الذي قبل الزوج والطالق الذي بعاده فقاد   

 الطالق األول ما يستيقن وتطرح ما يشك فيه ولو قال حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه وأجعلها تعتد يف
  .أشك يف ثالث أنا أستيقن أين طلقتها قبل الزوج ثالثا أحلف على ذلك وكان القول قوله :بعد ما قال

  
 ID ' '   سايقولون ثالثاة   ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم   
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :لثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوا  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  



  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 تا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا س  
  
   
 

 1962 :صفحة 
 
   

 من يقع عليه الطالق من النساء  

إذا طلقتم النسااء فطلقاوهن     :إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن  وقال  :قال اهلل تبارك وتعاىل 
الذين يظاهرون منكم مان نساائهم      :ائهم  وقالللذين يؤلون من نس  :لعدهتن  وقال عز وجل

وهلن الربع مما تركتم  مع ما ذكار باه     :ولكم نصف ما ترك أزواجكم  وقال عز وجل  :وقال
األزواج ومل أعلم خمالفا يف أحكام اهلل تعاىل يف الطالق والظهار واإليالء ال تقع إال على زوجة ثابتة النكاح 

وج من امرأته إال أنه حمرم اجلماع يف اإلحرام واحمليض وما أشبه ذلك حاىت  حيل للزوج مجاعها وما حيل للز
ينقضي وال حيرم أن ينظر منها إىل ما ال ينظر إليه غريه ومل أعلم خمالفا يف أن املرياث بني الزوجني ال يكون 

ه الطالق يف نكاح صحيح وأن يكون دينا الزوجني غري خمتلفني ويكونا حرين فكل نكاح كان ثابتا وقع في
وكل من وقع عليه الطالق من األزواج وقع عليه الظهار واإليالء وكيفما كان الزوجان حرين أو عبدين أو 
أحدمها حر واآلخر عبد أو مكاتب أو مدبر أو مل تكمل فيه احلرية وحيل ألي زوج وزوجة ويقع املارياث  



مل يقع فيه شيء من هذا الطالق فكل اسم نكاح كان فاسدا  .بني كل حرين من األزواج جمتمعي الدين
نكاح الرجل املرأة بغري ويل  :وال غريه ألن هذين ليسا من األزواج ومجيع ما قلنا أن نكاحه مفسوخ من

وال سلطان أو أن ينكحها ويل بغري رضاها رضيت بعد أو مل ترض فالعقد فاسد ال نكاح بينهما وكاذلك  
نكاح وإن رضي وكذلك املرأة مل تبلغ يزوجها غري أبيها لو كان هو الزوج ومل ترض مل يكن زوجا بذلك ال

والصيب مل يبلغ يزوجه غري أبيه وكذلك نكاح املتعة وما كان يف معناه ونكاح احملرم وكذلك الرجل ينكح 
أخت امرأته وأختها عنده أو خامسة والعبد مل تكمل فيه احلرية ينكح ثالثة واحلر جيد الطول فينكح أماة  

كحان أمة كتابية وما كان يف هذا املعىن مما يفسخ نكاحه وما كان أصل نكاحه ثابتا فهاو  واحلر والعبد ين
هكذا ال خيالفه وذلك الرجل احلر ال جيد طوال فينكح أمة مث ميلكها فإذا مت له  :أحدمها :يتفرق مبعنيني

ن اهلل عز وجال  ملكها فسد النكاح ومل يقع عليها شيء مما يقع على األزواج من طالق وال غريه وذلك أ
إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياام فإام غري ملومني  فلم  .والذين هم لفروجهم حافظون  :يقول

حيل اجلماع إال بنكاح أو ملك وحكم أن يقع يف النكاح ما وصفنا من طالق حيرم به احلالل من النكااح  
وطء بامللك وفارق باني إحالهلماا    وحكم يف امللك بأن يقع من املالك فيه العتق فيحرم به ال .وغريه

 وحترميهما فلم جيز أن يوطأ الفرج إال بأحدمها دون اآلخر فلما ملك امرأته فحالت عن النكاح 
   
 

 1963 :صفحة 
 
أنه ال جيوز أن تكون امرأته وهو  :يريد بأحدمها دون اآلخر :قال الربيع .إىل امللك انفسخ النكاح  

وكذلك إذا ملاك   :حده بكماله أو التزويج وحده بكماله رمحه اهللميلكها أو بعضها حىت يكون ملك و
منها شقصا وإن قل ألاا خرجت من أن تكون زوجته لو قذفها ومل حتل له بامللك حىت يستكمل ملكهاا  

وال خيتلف امللك بني الزوجني بأي وجه ما كان امللك مرياثا أو هبة أو صدقة  .وهكذا املرأة متلك زوجها
هكذا البيع إذا مت كله ومتام املرياث أن ميوت املوروث قبضه الوارث أو مل يقبضه قبلاه أو مل  أو غري ذلك و

يقبله ألنه ليس له رده ومتام اهلبة أو الصدقة أن يقبلها املوهوب له واملصدق عليه ويقبضها ومتام الوصية أن 
تفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه يقبلها املوصى له وإن مل يقبضها ومتام البيع أن ال يكون فيه شرط حىت ي

فلو أن رجال وهبت له امرأته أو اشتراها أو تصدق هبا عليه فلم يقبض  .وما مل يتم البيع والصدقة واهلبة
املوهوب له وال املصدق عليه ومل يفارق البيعان مقامهما الذي تبايعا فيه ومل خيرب أحدمها صاحبه بعد البيع 



يطأ امرأته بالنكاح ألن له فيها شبها مبلك حىت يرد امللك فتكون زوجته حباهلا أو  فيختار البيع مل يكن له أن
وإذا طلقها يف حال الوقف أو تظااهر و آىل مناها    .يتم امللك فينفسخ النكاح ويكون له الوطء بامللك

ا بالعقد فإن رد امللك وقع عليها الطالق واإليالء وما يقع بني الزوجني وإن مل يتم ملكه فيه .وقف ذلك
األول من الصدقة أو اهلبة أو البيع سقط ذلك كله عنه ألنا علمنا حني مت البيع أاا غري زوجة حني أوقاع  

فإذا عتقت األمة عند العبد فلها اخليار فإن أوقع عليها الطالق بعد العتق قبل اخلياار فاالطالق    .عليها
أن يكون الزوجان مشركني  :ثاينوالوجه ال .موقوف فإن ثبتت عنده وقع وإن فسخت النكاح سقط

وثنيني فيسلم الزوج أو الزوجة فيكون النكاح موقوفا على العدة فإن أسلم املتخلف عن اإلسالم منهما كان 
النكاح ثابتا وإن مل يسلم حىت متضي العدة كان النكاح مفسوخا وما أوقع الزوج يف هذه احلال على امرأته 

فإن ثبت النكاح بإسالم املتخلف منهما وقع وإن انفسخ  .موقوف من طالق أو ما يقع بني الزوجني فهو
النكاح بأن مل يسلم املتخلف عن اإلسالم منهما سقط وكل نكاح أبدا يفسد من حادث من واحد مان  

  .الزوجني أو حادث يف واحد منهما ليس بطالق من الزوج فهو فسخ بال طالق
  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
 احلذف كما حكاه  -ظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال  
  
   
 

 1964 :صفحة 
 
   

 اخلالف فيما حيرم بالزنا  

أما الرجل يزين بامرأة أبيه أو امرأة ابنه فال حترم واحدة منهما علاى زوجهاا    :قال الشافعي رمحه اهلل 
ها هبذا أشبه أن يكون خالف حكم اهلل تعاىل ألن اهلل عز وجال  مبعصية اآلخر فيها ومن حرمها على زوج

جعل التحرمي بالطالق إىل األزواج فجعل هذا إىل غري الزوج أن حيرم عليه امرأته أو إىل املارأة نفساها أن   
حترم نفسها على زوجها وكذلك الزوج يزين بأم امرأته أو بنتها ال حترم عليه امرأته ومن حرم عليه أشبه أن 

خل عليه أن خيالف حكم اهلل تعاىل يف أن اهلل حرمها على زوجها بطالقه إياها فزىن زوجها بأمها فلام  يد



يكن الزنا طالقا هلا وال فعال يكون يف حكم اهلل جل ثناؤه وال يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حترميا 
ا للكتاب حماال بأن يكاون فعال   هلا وكان فعال كما وصفت وقع على غريها فحرمت به فقال قوال خمالف

  :وذكر اهلل عز وجل ما من به على العبااد فقاال   .الزوج وقع على غريها فحرمت به امرأته عليه

فجعله نسبا وصهرا  فحرم بالنسب األمهات واألخوات والعمات واخلاالت ومن مسى وحرم بالصهر ماا  
رميه بأنه جعله للمحرمات على من حرم عليه نكح اآلباء وأمهات النساء وبنات املدخول هبن منهن فكان حت

وكان من حرمن عليه هلن حمرما خيلاو   .حقا ليس لغريهن عليهن وكان ذلك منا منه مبا رضي من حالله
هبن ويسافر ويرى منهن ما ال يرى غري احملرم وإاما كان التحرمي هلن رمحة هلن وملن حرمن عليه ومنا عليهن 

وال تكون العقوبة فيما رضي ومن حرم بالزنا الذي وعد اهلل عليه النار وحد وعليهم ال عقوبة لواحد منهما 
فمن  .عليه فاعله وقرنه مع الشرك به وقتل النفس اليت حرم اهلل أحال العقوبة إىل أن جعلها موضع رمحة

دخل عليه خالف الكتاب فيما وصفت ويف أن اهلل تعاىل حني حكم األحكام بني الزوجني مان اللعاان   
فإذا زعمنا أن الاذي أراد   .هار واإليالء والطالق واملرياث كان عندنا وعنده على النكاح الصحيحوالظ

اهلل عز وجل بأحكامه يف النكاح ما صح وحل فكيف جاز له أن حيرم بالزنا وهو حرام غاري نكااح وال   
  شبهة

 ID ' '   زخمشاري  الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه وال
 فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 قع طالقه من األزواج من ال ي 

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يقع طالق من لزمه فرض الصالة واحلدود وذلك كل بالغ من الرجال غاري   
وإذا بلغ األطفال منكم احللام    :مغلوب على عقله ألنه إاما خوطب بالفرائض من بلغ لقول اهلل تعاىل

مى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم مناهم رشادا   وابتلوا اليتا  :فليستأذنوا  ولقول اهلل تبارك وتعاىل
فادفعوا إليهم أمواهلم  وألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجاز ابن عمر يف القتال ابن مخس عشرة ورده 
ابن أربع عشرة ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة مل يكن سببا الجتالهبا على نفسه مبعصية 

املعتوه واجملنون واملوسوس واملربسم وكل يف مرض  :صالة وال احلدود وذلك مثلمل يلزمه الطالق وال ال
يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق يف حاله تلك أو أتى حدا أقايم علياه   

قتاه  وإذا طلق يف حال إفا .ولزمته الفرائض وكذلك اجملنون جين ويفيق فإذا طلق يف حال جنونه مل يلزمه
طلقت يف حال جنوين أو مرض غالب علاى   :لزمه وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته فقال

عقلي فإن قامت له بينة على مرض غلب على عقله يف الوقت الذي طلق فيه سقط طالقه وأحلف ما طلق 
لشااهدان  قد كان يف يوم كذا يف أول النهار مغلوبا على عقله وشهد ا :وإن قالت امرأته .وهو يعقل

على الطالق فأثبتا أنه كان يعقل حني طلق لزمه الطالق ألنه قد يغلب على عقلاه يف الياوم ويفياق ويف    
وإن مل يثبت شاهدا الطالق أنه كان يعقل حني طلق أو شهد الشاهدان علاى الطاالق    .الساعة ويفيق

وإن شاهدا   .قول قولهوعرف أنه قد كان يف ذلك اليوم مغلوبا على عقله أحلف ما طلق وهو يعقل وال
كنت مغلوبا على عقلي فهو على أنه يعقل حىت يعلم ببينة  :عليه بالطالق ومل يثبتا أيعقل أم ال وقال هو

تقوم أنه قد كان يف مثل ذلك الوقت يصيبه ما يذهب عقله أو يكثر أن يعتريه ما يذهب عقلاه يف الياوم   
  .واأليام فيقبل قوله ألن له سببا يدل على صدقه

  
 ID ' '   أنه  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها

 ملا ثبت 
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 يل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليا  
  



 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 طالق السكران  

را أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطالق واحلدود كلها والفارائض  ومن شرب مخ :قال الشافعي رمحه اهلل 
فهاذا   :وال تسقط املعصية بشرب اخلمر واملعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا وال طالقا فإن قال قائل

املريض مأجور ومكفر عنه باملرض مرفاوع   :مغلوب على عقله واملريض واجملنون مغلوب على عقله قيل
عقله وهذا آمث مضروب على السكر غري مرفوع عنه القلم فكيف يقااس مان علياه     عنه القلم إذا ذهب

وكذلك الفرائض  .العقاب مبن له الثواب والصالة مرفوعة عمن غلب على عقله وال ترفع عن السكران
من حج أو صيام أو غري ذلك ومن شرب بنجا أو حريفا أو مرقدا ليتعاجل به من مرض فأذهب عقله فطلق 

الطالق من قبل أن ليس يف شيء من هذا أن نضرهبم على شربه يف كتاب وال سنة وال إمجاع فإذا مل يلزمه 
فإن جاء منه قتل  .كان هكذا كان جائزا أن يؤخذ الشيء منه للمنفعة ال لقتل النفس وال إذهاب العقل

يارد واحادا   نفس أو إذهاب عقل كان كاملريض ميرض من طعام وغريه وأجدر أن ال يأمث صاحبه بأنه مل 
منهما كما يكون جائزا له بط اجلرح وفتح العرق واحلجامة وقطع العضو رجاء املنفعة وقد يكون من بعض 

  .ذلك سبب التلف ولكن األغلب السالمة وأن ليس براد ذلك لذهاب العقل وال للتلذذ باملعصية
  

 ID ' '   ليوم تابع هلا أم مل ترد فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة وا
 واقتصر 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  



 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
  فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه ثبت ذلك  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (والستة من ش) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 طالق املريض  

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ملك اهلل تعاىل األزواج الطالق فمن طلق من األزواج وهو بالغ غري مغلاوب   
على عقله جاز طالقه ألنه حترمي المرأته بعد أن كانت حالال له فسواء كان صحيحا حني يطلق أو مريضا 
فالطالق واقع فإن طلق رجل امرأته ثالثا أو تطليقة مل يبق له عليها من الطالق غريها أو العنها وهو مريض 
فحكمه يف وقوع ذلك على الزوجة وحترميها عليه حكم الصحيح وكذلك إن طلقها واحدة ومل يدخل هبا 



يصح الزوج حىت ماات   وكذلك كل فرقة وقعت بينهما ليس للزوج عليها فيها رجعة بعد الطالق فإن مل
ال ترثه وذهب إىل أن حكم الطالق إذا كاان يف الصاحة    :فقد اختلف يف ذلك أصحابنا فمنهم من قال

واملرض سواء فإن الطالق يقع على الزوجة وإن الزوج ال يرث املرأة لو ماتت فكذلك ال ترثه ألن اهلل تعاىل 
انا زوجني وهذان ليسا بازوجني وال ميلاك   ذكره إاما ورث الزوجة من الزوج والزوج من الزوجة ما ك

رجعتها فتكون يف معاين األزواج فترث وتورث وذهب إىل أن على الزوجة أن تعتد من الوفاة أربعة أشهر 
وعشرا وهذه ال تعتد من الوفاة وإىل أن الزوجة إذا كانت وارثة إن مات زوجها كانت موروثة إن ماتات  

أن الزوجة تغسل الزوج ويغسلها وهذه ال تغسله وال يغسلها وإىل  وذهب إىل .قبله وهذه ال يرثها الزوج
أنه ينكح أختها وأربعا سواها وكل هذا يبني أن ليست زوجة ومن قال هذا فليست عليه مسألة صح الزوج 
بعد الطالق أو مل يصح أو نكحت الزوجة أو مل تنكح ومل يورثها منه إذا مل يكن له عليها رجعة وال هاو  

أنت طالق قبل مويت بطرفة عني أو بيوم ثالثا مل ترث يف هذا القول  :لقها ساعة ميوت أو قالمنها ولو ط
أخربين ابن أيب مليكة أنه  :قال الشافعي أخربنا ابن أيب رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال .حبال

طلق عباد   :بن الزبري سأل ابن الزبري عن الرجل يطلق املرأة فيبتها مث ميوت وهي يف عدهتا فقال عبد اهلل
الرمحن بن عوف متاضر بنت األصبغ الكلبية فبتها مث مات عنها وهي يف عدهتا فورثها عثمان قاال ابان   

وأما أنا فال أرى أن ترث مبتوتة قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد اهلل  :الزبري
لرمحن أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأته وكان أعلمهم بذلك وعن أيب سلمة بن عبد ا :بن عوف قال

البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدهتا قال الشافعي رمحه اهلل فذهب بعض أصحابنا إىل أن 
 .يورث املرأة وإن مل يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإذا انقضت عدهتا قبل موته

 وإن نكحت  :وقال بعضهم
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ترثه ما كانت يف العدة فإذا  :وقال بعضهم .ترثه ما امتنعت من األزواج :زوجا غريه وقال غريهم  

 :وقد استخار اهلل تعاىل فيه فقال :قال الربيع .انقضت العدة مل ترثه وهذا مما أستخري اهلل عز وجل فيه

ال ترث املرأة زوجها إذا طلقها مريضا  :قولال ترث املبتوتة قال الشافعي رمحه اهلل غري أين إاما قلت فإين أ
ورثهاا   :ألن حديث ابن الزبري متصل وهو يقول .طالقا ال ميلك فيه الرجعة فانقضت عدهتا ونكحت



وحديث ابن شهاب منقطع وأيهما قلت فإن صح بعد الطالق ساعة مث مات مل ترثاه   .عثمان يف العدة
ما مسى هلا إن كان مسى هلا شيئا وهلا املتعة إن مل يكن مسى وإن طلقها قبل أن ميسها فأيهما قلت فلها نصف 

فلو طلقها وقد  :وأيهما قلت .هلا شيئا وال عدة عليها من طالق وال وفاة وال ترثه ألاا ال عدة عليها
أصاهبا وهي مملوكة أو كافرة وهو مسلم طالقا ال ميلك فيه الرجعة مث أسلمت هذه وعتقت هذه مث ماات  

ه ألنه طلقها وال معىن لفراره من مرياثها ولو مات يف حاله تلك مل ترثاه ولو كان طالقه ميلك مكانه مل ترثا
فيه الرجعة مث عتقت هذه وأسلمت هذه مث مات ومها يف العدة ورثتاه وإن مضت العدة مل ترثاه ألن الطالق 

طلق الرجل امرأته وهو  وإذا .كان ومها غري وارثني لو مات ومها يف حاهلما تلك وإن كانتا من األزواج
مريض طالقا ميلك فيه الرجعة مث مات بعد انقضاء عدهتا مل ترث يف قول من ذهب إىل قول ابن الزبري ألن 

فإن كانت من األزواج أو يف معاين األزواج من املطلقاات الااليت    :من ذهب إليه نظر إليه حني ميوت
وإن مل يكن عليهاا عادة مل    .ثها الزوجوكذلك إن ماتت ور .عليهن الرجعة وهي يف عدهتن ورثها

ترثه ما مل تانقض   :ويف قول من ذهب إىل القول اآلخر .يورثها ألاا خارجة من األزواج ومعانيهن
عدهتا وإن طلقها طالقا صحيحا ال ميلك فيه الرجعة مث صح مث مرض فمات مل ترثه وإن كانت يف العادة  

 . ترثه وإن كان ميلك الرجعة فمات يف العادة ورثتاه  ألنه قد صح فلو ابتدأ طالقها يف ذلك الوقت مل

واملرض الذي مينع صاحبه فيه من اهلبة وإتالف ماله إال يف الثلث إن مات ويورث منه من يورث إذا طلاق  
احلمى الصالب والبطن وذات اجلنب واخلاصرة وما أشبهه مما يضمنه على  :مريضا كان مرض خموف مثل

السل والفاجل إذا مل يكن به وجع غريمها أو يكون  :أضمنه مثله وتطاول مثلالفراش وال يتطاول فأما ما 
باملفلوج منه سورة ابتدائه يف احلال اليت يكون خموفا فيها فإذا تطاول فإنه ال يكاد يكون خموفاا فأماا إذا   

م الفراش من كانت محى الربع برجل فاألغلب منها أاا غري خموفة وأاا إىل السالمة فإذا مل تضمنه حىت يلز
 وإذا آىل رجل  .ضمن فهو كالصحيح وإذا أضمنته كان كاملريض
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من امرأته وهو صحيح فمضت األربعة األشهر وهو مريض فمات قبل أن يوقف فهي زوجته وإن وقف   

العدة  ففاء بلسانه وهو ال يقدر على اجلماع فهي زوجته وإن طلق والطالق ميلك الرجعة فإن مات وهي يف
  .ورثته وإن ماتت ورثها وإن مات وقد انقضت العدة مل يرثها وال ترثه



وكذلك لو التعن فلم  .ولو قذفها وهو مريض أو صحيح فلم يالعنها حىت مرض مث مات كانت زوجته 
وإن كان مريضاا   .يكمل اللعان حىت مات كانت زوجته ترثه ولو أكمل اللعان وقعت الفرقة ومل ترثه

أن اللعان حكم حكم اهلل تعاىل به حيده السالطان إن مل   :لفرقة يف واحد من القولني وذلكحني وقعت ا
يلتعن وإن الفرقة لزمته بالسنة أحب أو كره وأاما ال جيتمعان حبال أبدا فحاهلما إذا وقع اللعان غري حاال  

اء هي زوجتاه لايس   ولو تظاهر منها صحيحا أو مريضا فسو .األزواج فال ترثه وال يرثها إذا التعن هو
الظهار بطالق إاما هي كاليمني يكفرها فإن مل يكفرها حىت مات أو ماتت توارثا وإذا قال الرجل المرأتاه  

إن دخلت دار فالن أو خرجت من منزيل أو فعلت كذا ألمر ااها عنه أن تفعله وال تاأمث   :وهو مريض
ق إال واحدة ففعلت ذلك طلقت مث مات مل ترثه بتركه فأنت طالق ثالثا أو طالق ومل يبق له عليها من الطال

اختااري   :وكذلك لو قاال هلاا   .يف العدة حبال ألن الطالق وإن كان من كالمه كان فبفعلها وقع
 :وكذلك لو قال هلا .أو إليك طالقك ثالثا فطلقت نفسها ثالثا وكذلك لو اختلعت منه .نفسك

كان يتم هبا وهي جتد منه بدا فطلقات مناه    وكل ما كان من هذا .إن شئت فأنت طالق ثالثا فشاءت
وكذلك لو سألته أن يطلقها  .طالقأ ال ميلك فيه الرجعة مل ترثه ومل يرثها عندي يف قياس مجيع األقاويل

ولو سألته أن يطلقها واحدة فطلقها ثالثا ورثته يف العدة يف قول من ياورث   .ثالثا فطلقها ثالثا مل ترثه
أنت طالق إن صليت املكتوباة أو تطهارت    :ولكنه لو قال هلا وهو مريض .امرأة املريض إذا طلقها

للصالة أو صمت شهر رمضان أو كلمت أباك أو أمك أو قدت أو قمت ومثل هذا مما تكون عاصية بتركه 
أو يكون ال بد هلا من فعله ففعلته وهو مريض مث مات ورثته يف العدة يف قول من ذهاب إىل توريثهاا إذا   

وهكذا لو حلف صحيحا على شيء ال يفعله هو ففعله مريضا ورثت يف هذا القول فأما قول طلقها مريضا 
أن ينظر إىل حاهلا يوم ميوت فإن كانت زوجة أو يف معناها من طالق  :ابن الزبري فيقطع هذا كله وأصله

يف تلك احلال ميلك فيه الزوج الرجعة وكانت لو ماتت يف تلك احلال ورثها منه وإن مل يكن يرثها لو ماتت 
 مل تكن زوجة وال يف طالق ميلك فيه الرجعة ومل نورثها يف أي حالة كان القول والطالق مريضا كان أو 

   
 

 1970 :صفحة 
 
أنت طالق ثالثا إن صمت اليوم تطوعا أو خرجت إىل منزل أبياك   :صحيحا ولو قال هلا وهو مريض  

قبل أنه قد كان هلا من هذا بد وكانت غاري آمثاة   فصامت تطوعأ أو خرجت إىل منزل أبيها مل ترثه من 



أاا ترثه يف العدة يف قول من يورثها إذا كان  :وكل ما قيل مما وصفت .بتركها منزل أبيها ذلك اليوم
مث صح مث وقع مل ترثه إذا كان الطالق ال ميلك  .القول يف املرض ووقع الطالق يف املرض فقاله يف املرض

لصحة مما يقع يف املرض فوقع الطالق به يف املرض وكان طالقا ال ميلك فيه الرجعة الرجعة وكل ما قال يف ا
أنت طالق غدا أو إذا جاء هالل كذا أو إذا جاءت سنة كذا أو إذا قدم فالن وما  :مل ترثه مثل أن يقول

ه قال الشاافعي رمحا   .أشبه هذا فوقع به الطالق البائن وهو مريض مل ترث ألن القول كان يف الصحة
إذا مرضت فأنت طالق ثالثا فمرض فمات قبل أن يصح ورثت يف قول من يورثها  :ولو قال هلا :اهلل

إذا كان الطالق يف املرض ألنه عمد أن أوقع الطالق يف املرض وإذا مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلاق  
يوم وال ترثاه عنادي   امرأته يف الصحة ثالثا وقع الطالق بإقراره ساعة تكلم واستقبلت العدة من ذلك ال

أنت طالق ثالثا إذا صححت فصح مث مرض فمات مل ترثه  :وإذا قال الرجل المرأته وهو مريض .حبال
وإذا قال الرجل المرأته صحيحا أنت طالق ثالثا قبل أن  .ألنه أوقع الطالق يف وقت لو ابتدأه فيه مل ترثه

أو مسى مرضا من األمراض فمات من غاري   أقتل بشهر أو قبل أن أموت بشهر أو قبل أن أموت من احلمى
وكذلك لو مات من ذلك املرض قبل الشهر ألن الطالق مل يقع وال  .ذلك املرض مل يقع الطالق وورثته

يقع إال بأن ميوت من ذلك املرض ويكون قبل موته بشهر فيجتمع األمران وهلا املارياث يف األقاويال وإن   
ت من ذلك املرض بعينه مل يقع الطالق وال يقع الطالق حىت يعيش مضى شهر من يوم قال تلك املقالة مث ما

فأما إذا كان موته مع  .بعد القول أكثر من شهر بوقت من األوقات يقع فيه الطالق فيكون لقوله موضع
أنت طالق قبل ماويت بشاهرين أو    :الشهر سواء فال موضع لقوله وترث ومل يقع عليها طالق وإذا قال

وإن عاش مان   .ر مث عاش أقل مما مسى مث مات فإن الطالق ال يقع عليها وهلا املرياثثالثة أشهر أو أكث
حني تكلم بالطالق إىل أن مات أكثر مما مسى لطرفة عني أو أكثر وقع الطالق عليها يف ذلك الوقت وذلك 

ت عن ولو طلقها ثالثا وهو مريض مث ارتد .قبل موته مبا مسى وال ترث إذا كان ذلك القول وهو صحيح
ولو كان هو املرتد مث  .اإلسالم مث عادت إليه مث مات ومل يصح مل ترثه ألاا أخرجت نفسها من املرياث

 عاد إىل اإلسالم فمات من مرضه مل ترثه عندي وترثه 
   
 

 1971 :صفحة 
 



ا أنت طالق ثالثا إذ :ولو كانت زوجته أمة فقال هلا وهو صحيح .يف قول غريي ألنه فار من املرياث  
وإن كان قاله هلا وهو مريض مل ترث يف قول  .عتقت فعتقت وهو مريض مث مات وهي يف العدة مل ترثه
أنت طالق ثالثا غادا   :ولو قال هلا وهي أمة :ابن الزبري وترث يف القول اآلخر قال الشافعي رمحه اهلل

ري وارث وكاذلك إن  أنت حرة اليوم بعد قوله مل ترثه ألنه قاله وهي غا  :وهو مريض وقال هلا سيدها
أنات   :أنت حرة غدا وقال الزوج :ولو قال هلا سيدها والزوج مريض .كانت مشركة وهو مسلم

وإن كان يعلم عتق السيد مل ترثاه   .طالق ثالثا بعد غد ومل يعلم عتق السيد مل ترثه وإن مات من مرضه
كانت حتت املسالم مملوكاة    وإن :قال .يف قول ابن الزبري وترثه يف قول اآلخر ألنه فار من املرياث

هذه عتقت قبل أن ميوت وقال ذلك الذي أعتقها  :وكافرة فمات واململوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت
مات وأنت مملوكة ولألخرى مات وأنت كافرة فالقول  :وقالت هذه أسلمت قبل أن ميوت وقال الورثة

  .قول الورثه وعليها البينه

 .مل أكن مملوكة ألن أصل الناس احلرية :إن القول قول اليت قالت :فيه قول آخر :قال أبو حممد 

كنت كافرة حني ماات مث   :وإذا قال الورثة المرأة الرجل .مل أكن نصرانية البينة :وعلى اليت قالت
مل أكن كافرة وال مملوكة  :أسلمت أو مملوكة حني مات مث عتقت ومل يعلم أاا كافرة وال مملوكة وقالت

  .وعلى الورثة البينة فالقول قوهلا
  

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بسات   .غري صحيح وال فصيح
 من شوال 

  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 لرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض ا  
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  



  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 ه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وج  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :ال تعاىلوق (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  
   
 

 1972 :صفحة 
 
   

 طالق املوىل عليه والعبد  

فإن  .وجيوز طالق املوىل عليه البالغ وال جيوز عتقه ألم ولده وال غريها :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ألن الصالة واحلدود عليه واجبة فإذا كان ممن يقع عليه التحارمي   :فكيف جيوز طالقه قيل :قال قائل

حد على إتيان احملرم من الزنا والقذف والقتل وكان كغري املوىل عليه يف أن عليه فرضا وحراماا وحاالال   
له من مال امرأته شيء ليس  :فقد يتلف به ماال قيل :فإن قيل .فالطالق حترمي يلزمه كما يلزم غريه

ال يرثهاا   :فقد يرثها قيل :فإن قيل .فيتلفه بطالقها إاما هو أن حيرم عليها منها شيء كان مباحا له
فذلك ليس بإتالف شيء فيها  :فيحتاج إىل نكاح غريها قيل :حىت متوت ومل متت حني طلقها فإن قيل

فلم ال جياوز   :فإن قيل :ل الشافعي رمحه اهللإاما هو شيء يلزمه لغريها إن أراد النكاح قال الشافعي قا
يريد أن له  :قال الربيع .ما له فيها أكثر من الفرج :عتقه أم ولده وإاما هي له مباحة إباحة فرج قيل

إذا قتلت آخذ قيمتها وإذا جين عليها آخاذ األرش فيأخاذ    :أال ترى أنه يقول :فيها أكثر من الفرج



جلناية عليها وتكسب املال فيكون له ويوهب هلا وجتد الكنز فيكاون لاه   قيمتها وجيىن عليها فيأخذ أرش ا
ويكون له خدمتها واملنافع فيها كلها وأكثر ما مينع منها بيعها فأما سوى ذلك فهي له أمة يزوجها وهاي  

وجيوز طالق السكران من الشراب املسكر وعتقه ويلزمه ما صنع وال جيوز طالق  :كارهة وخيتدمها قال
على عقله من غري السكر وجيوز طالق العبد بغري إذن سيده واحلجة فياه كاحلجاة يف احملجاور     املغلوب
نعم قد قال بعض من مضى  :فهل خالفكم يف هذا أحد من أهل احلجاز قيل :فإن قال قائل .وأكثر
إنه ليس  :ال جيوز طالق السكران وكأنه ذهب إىل أنه مغلوب على عقله وقال بعض من مضى :منهم
 :ال جيوز طالق العبد قيل :فهل من حجة على من قال :فإن قال .د طالق والطالق بيد السيدللعب

فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه    :ما وصفنا من أن اهلل تعاىل قال يف املطلقات ثالثا
عبد ممن علياه  وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا  فكان ال  :وقال يف املطلقات واحدة

فهل  :حرام وله حالل فحرامه بالطالق ومل يكن السيد ممن حلت له امرأة فيكون له حترميها فإن قال قائل
فترفعه إىل أحد من  :فإن قال .هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول األكثر ممن لقينا :غري هذا قيل
ق العبد امرأته اثنتني فقد حرمت عليه إذا طل :نعم أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال :السلف قيل

  :حىت تنكح زوجا غريه حرة كانت أو أمة وعدة احلرة ثالث حيض وعدة األمة حيضتان قال مالك
   
 

 1972 :صفحة 
 
   

 طالق املوىل عليه والعبد  

فإن  .هاوجيوز طالق املوىل عليه البالغ وال جيوز عتقه ألم ولده وال غري :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ألن الصالة واحلدود عليه واجبة فإذا كان ممن يقع عليه التحارمي   :فكيف جيوز طالقه قيل :قال قائل

حد على إتيان احملرم من الزنا والقذف والقتل وكان كغري املوىل عليه يف أن عليه فرضا وحراماا وحاالال   
ليس له من مال امرأته شيء  :يلفقد يتلف به ماال ق :فإن قيل .فالطالق حترمي يلزمه كما يلزم غريه

ال يرثهاا   :فقد يرثها قيل :فإن قيل .فيتلفه بطالقها إاما هو أن حيرم عليها منها شيء كان مباحا له
فذلك ليس بإتالف شيء فيها  :فيحتاج إىل نكاح غريها قيل :حىت متوت ومل متت حني طلقها فإن قيل

فلم ال جياوز   :فإن قيل :شافعي قال الشافعي رمحه اهللإاما هو شيء يلزمه لغريها إن أراد النكاح قال ال



يريد أن له  :قال الربيع .ما له فيها أكثر من الفرج :عتقه أم ولده وإاما هي له مباحة إباحة فرج قيل
إذا قتلت آخذ قيمتها وإذا جين عليها آخاذ األرش فيأخاذ    :أال ترى أنه يقول :فيها أكثر من الفرج

خذ أرش اجلناية عليها وتكسب املال فيكون له ويوهب هلا وجتد الكنز فيكاون لاه   قيمتها وجيىن عليها فيأ
ويكون له خدمتها واملنافع فيها كلها وأكثر ما مينع منها بيعها فأما سوى ذلك فهي له أمة يزوجها وهاي  

 وجيوز طالق السكران من الشراب املسكر وعتقه ويلزمه ما صنع وال جيوز طالق :كارهة وخيتدمها قال
املغلوب على عقله من غري السكر وجيوز طالق العبد بغري إذن سيده واحلجة فياه كاحلجاة يف احملجاور    

نعم قد قال بعض من مضى  :فهل خالفكم يف هذا أحد من أهل احلجاز قيل :فإن قال قائل .وأكثر
ليس إنه  :ال جيوز طالق السكران وكأنه ذهب إىل أنه مغلوب على عقله وقال بعض من مضى :منهم

 :ال جيوز طالق العبد قيل :فهل من حجة على من قال :فإن قال .للعبد طالق والطالق بيد السيد

فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه    :ما وصفنا من أن اهلل تعاىل قال يف املطلقات ثالثا
فكان العبد ممن علياه   وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا   :وقال يف املطلقات واحدة

فهل  :حرام وله حالل فحرامه بالطالق ومل يكن السيد ممن حلت له امرأة فيكون له حترميها فإن قال قائل
فترفعه إىل أحد من  :فإن قال .هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول األكثر ممن لقينا :غري هذا قيل
إذا طلق العبد امرأته اثنتني فقد حرمت عليه  :نعم أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال :السلف قيل

  :حىت تنكح زوجا غريه حرة كانت أو أمة وعدة احلرة ثالث حيض وعدة األمة حيضتان قال مالك
   
 
 
 

 1973 :صفحة 
 
من أذن لعبده أن ينكح فالطالق بيد العبد ليس بيد غاريه مان    :حدثين نافع عن ابن عمر كان يقول  

حدثين عبد ربه بن سعيد عن حممد بن إبراهيم  :أخربنا مالك قال :ي رمحه اهللطالقه شيء قال الشافع
إين طلقت امرأة يل حرة تطليقتني فقال  :بن احلارث أن نفيعا مكاتبا ألم سلمة استفىت زيد بن ثابت فقال

حدثين أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاا   :حرمت عليك قال الشافعي أخربنا مالك قال :زيد
كاتبا ألم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أو عبدا كانت حتته امرأة حرة فطلقها اثناتني مث أراد أن  م



يراجعها فأمره أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يأيت عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه 
رمت عليك حرمت علياك قاال   ح :عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسأهلما فابتدراه مجيعا فقاال

وحدثين ابن شهاب عن ابن املسيب أن نفيعا مكاتبا ألم سالمة   :أخربنا مالك قال :الشافعي رمحه اهلل
زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتني فاستفىت عثمان بن عفان فقال له عثماان بان   

ال جيوز طاالق الساكران    :قالحجة على من  .فهل لكم :حرمت عليك فإن قال قائل :عفان
ليس عليه حرام يف حاله تلك لزمه أن  :نعم ما وصفنا من أن عليه الفرائض وعليه حرام فإن قال :قيل

وال صالة وال قود يف قتل وال جراح وال غريه كما يكون املغلوب على عقله بغاري الساكر وال    :يقول
 حكم اهلل تعاىل أن الطالق حيرم عليه وال خيرج مان  جيوز إذا حرم اهلل تعاىل بالكالم أن ال يكون داخال يف

حكم اهلل تعاىل إال بداللة كتاب أو سنة أو إمجاع وليس فيه واحد من هذا وأكثر من لقيت من املفتني على 
رفع القلم عن الصيب حىت يبلغ وعن اجملنون حىت   :أن طالقه جيوز وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

واملرضى الذاهبو العقول  .حىت يستيقظ  والسكران ليس واحدا من هؤالء وال يف معناهيفيق وعن النائم 
  .يف معىن اجملنون ألام غري آمثني باملرض والسكران آمث بالسكر

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية

 األوىل والثانية 
  
  :بعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرا  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 هلاء من ستة ألن إاما حذفت ا :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
   



 
 1974 :صفحة 

 
   

 من يلزمه الطالق من األزواج  

وكل امرأة طلقها زوج بالغ صبية أو معتوهة أو حرة بالغ أو أماة أو مشاركة    :قال الشافعي رمحه اهلل 
فإذا عتقت األمة وقد زوجت عبدا وهاي   .طالق ألن الطالق حترمي من األزواج على أنفسهنلزمهن ال

صبية فاختارت وهي صبية الفراق أو ملك الرجل امرأته وهي صبية نفسها أو خريها فاختارت الفراق فليس 
فلها اخليار يف  فإذا أفاقت املعتوهة أو بلغت الصبية .وكذلك املعتوهة .ذلك هلا ألنه ال أمر هلا يف نفسها

وإذا  .وإن عتقت قبل أن تبلغ أو بعد ما بلغت فلم ختتر فال خياار هلاا   :قال .املقام معه أو فراقه
اختارت املرأة فراق زوجها فهو فسخ بال طالق وكذلك امرأة العنني وامرأة األجذم واألبرص ختتار فراقاه  

  .فذلك كله فسخ بال طالق ألن الطالق ميلك فيه الرجعة
  
 لطالق الذي متلك فيه الرجعة ا 

 :الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  وقال  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 

واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهلل يف أرحامهن  آلية كلها قال  
ل طالق حسب على مطلقة فيه عدد طاالق إال الاثالث   أن ك :الشافعي كان بينا يف كتاب اهلل تعاىل

وكان ذلك بينأ يف حديث ركانة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم وإال   .فصاحبه ميلك فيه الرجعة
  .الطالق الذي يؤخذ عليه املال ألن اهلل تعاىل أذن به ومساه فدية

 تعاىل إذ أحل له أخذ املال أناه إذا  فال جناح عليهما فيما افتدت به  فكان بينا يف كتاب اهلل  :فقال 
ملك ماال عوضا من شيء مل جيز أن يكون له على ما ملك به املال سبيل واملال هو عوض من بضع املارأة  

واسم الفدية أن تفتدي نفساها   :فلو كان له عليها فيه رجعة كان ملك ماهلا ومل متلك نفسها دونه قال
ها ولو ملك الرجعة مل تكن مالكة لنفسها وال واقعا عليها اسم فدية بأن تقطع ملكه الذي له به الرجعة علي

 .بل كان ماهلا مأخوذا وهي حباهلا قبل أخذه واألحكام فيما أخذ عليه املال بأن ميلكه من أعطى املاال 

طالق اإليالء وطالق اخليار والتمليك كلها إىل الزوج فيه الرجعة ما مل يأت علاى   :وهبذا قلنا :قال
إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فسخه أو أىب مل  :وهبذا قلنا :قال الشافعي رمحه اهلل .طالقمجيع ال



وذلك أنا لو جعلناه طالقا جعلنا الزوج ميلك فيه الرجعة وإاما ذكر  .يكن طالقا وكان فسخا بال طالق
عاروف   وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمساكوهن مب   :اهلل عز وجل الطالق من قبل الرجال فقال

 الطالق   :وقال
   
 

 1975 :صفحة 
 
وكان معقوال عن اهلل عز وجل يف كل هذا أنه الطالق الذي من قبال   :مرتان فإمساك مبعروف  قال  

فأما الفسخ فليس من قبل الزوج وذلك مثل أن ينكح نكاحا فاسدا فال يكون زوجا فيطلق ومثل  .الزوج
ملسلم أن يكون حتته وثنية وال ملسلمة أن يكون زوجها كافرا  إسالم أحد الزوجني أو ردة أحدمها فال حيل

ومثل األمة تعتق فيكون اخليار إليها بال مشيئة زوجها ومثل اخليار إىل املرأة إذا كان زوجها عنينا أو خصيا 
ومثل جمبوبا وما خريناها فيه مما يلزمه فيه الفرقة وإن كره فإاما ذلك كله فسخ للعقدة ال إيقاع طالق بعدها 

ومثل الرجل يغر باملرأة فيكون له اخلياار   :قال الشافعي .املرأة متلك زوجها أو ميلكها يفسخ النكاح
ولو ذهب ذاهب إىل أن يكون طالقا لزمه أن جيعل للمرأة نصف  .فيختار فراقها فذلك فسخ بال طالق

وهن من قبل أن متسوهن وقد وإن طلقتم  :املهر الذي فرض هلا إذا مل ميسها ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول
 فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  

 ما يقع به الطالق من الكالم وما ال يقع  

الطاالق والفاراق    :ذكر اهلل تبارك وتعاىل الطالق يف كتابه بثالثة أمسااء  :قال الشافعي رمحه اهلل 
فاإذا بلغان     :هإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن  وقال جل ثناؤ  :فقال عز وجل .والسراح

 :أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف  وقال تبارك امسه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يف أزواجه

قال الشافعي فمن خاطب امرأته فأفرد هلا امسا مان   .إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني  اآلية 
قد سرحتك لزمه الطالق ومل ينو يف احلكام  أنت طالق و قد طلقتك أو فارقتك أو  :هذه األمساء فقال

ونويناه فيما بينه وبني اهلل تعاىل ويسعه إن مل يرد بشيء منه طالقا أن ميسكها وال يسعها أن تقيم معه ألاا 
وسواء فيما يلزم من الطالق وال يلزم تكلم به الزوج عند  .ال تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه

وغري مسألة طالق وال تصنع األسباب شيئا إاما تصنعه األلفاظ ألن السبب غضب أو مسألة طالق أو رضى 
قد يكون وحيدث الكالم على غري السبب وال يكون مبتدأ الكالم الذي له حكم فيقع فإذا مل يصنع السبب 



 :ولو وصل كالمه فقال .بنفسه شيئا مل يصنعه مبا بعده ومل مينع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل

فارقتك إىل املسجد أو إىل السوق أو إىل حاجة أو قد صرحتك إىل أهلك أو إىل املسجد أو قد طلقتك قد 
من عقالك أو ما أشبه هذا مل يلزمه طالق ولو مات مل يكن طالقا وكذلك لو خرس أو ذهب عقله مل يكن 

 أردت طالقا وإن  :طالقا وال يكون طالقا إال بأن يقول
   
 

 1976 :صفحة 
 
وإن  .امرأته أن يسأل سئل وإن سألت أن حيلف أحلف فإن حلف ما أراد طالقا مل يكن طالقاسألت   

وما تكلم به مما يشبه الطاالق ساوى هاؤالء     :إن حلفت طلقت وإال فليس بطالق قال :نكل قيل
كان خمرج كالمي به على أين نويت به طالقا وذلاك مثال قولاه     :الكلمات فليس بطالق حىت يقول

ت خلية أو خلوت مين أو خلوت منك أو أنت بريئة أو برئت مين أو برئت منك أو أنت بائن أن :المرأته
أو بنت مين أو بنت منك أو اذهيب أو اعزيب أو تقنعي أو اخرجي أو ال حاجة يل فيك أو شاأنك مبنازل   

لطالق فهو أهلك أو الزمي الطريق خارجة أو قد ودعتك أو قد ودعتين أو اعتدي أو ما أشبه هذا مما يشبه ا
أردت مبخربخ الكالم مين الطالق فيكون طالقا بإرادة الطالق مع الكالم  :فيه كله غري مطلق حىت يقول

قلته  :وقال .أنت خلية أو بعض هذا :ولو قال هلا :قال الشافعي رمحه اهلل .الذي يشبه الطالق
 :الطالق فيقع حينئذ به الطالق قال وال أنوي طالقا مث أنا اآلن أنوي طالقا مل يكن طالقا حىت يبتدئه ونيته

أنت طالق واحدة بائن كانت واحدة متلك الرجعة ألن اهلل عز وجل حكام يف الواحادة    :ولو قال هلا
ولو تكلم باسم من أمساء الطالق وقرن به امسا من  .بأن الزوج ميلك الرجعة بعدمها يف العدة :والثنتني

ق بشيء معه وقع الطالق بإظهار أحد أمسائه ووقف يف الزيادة هذه األمساء اليت تشبه الطالق أو شدد الطال
معه على نيته فإن أراد هبا زيادة يف عدد الطالق كانت الزيادة على ما أراد وإن مل يرد هبا زيادة يف عادد  
الطالق كانت الزيادة كما مل تكن على االبتداء إذا مل يرد هبا طالقا وإن أراد هبا حينئذ تشديد طاالق مل  

أنت طالق البتة أو أنت طالق وبتة  :ن تشديدا وكان كالطالق وحده بال تشديد وذلك مثل أن يقوليك
أو أنت طالق وخلية أو أنت طالق وبائن أو أنت طالق واعتدي أو أنت طالق وال حاجة يل فيك أو أنات  

يف عدد طالق فهي  طالق والزمي أهلك أو أنت طالق وتقنعي فيسأل عن نيته يف الزيادة فإن أراد هبا زيادة
مل أرد  :وإن قاال  .زيادة وهي ما أراد من الزيادة يف عدد الطالق وإن مل يرد به الزيادة مل تكن زيادة



أنت طاالق   :بالطالق وال بالزيادة معه طالقا مل يدان يف الطالق يف احلكم ودين يف الزيادة معه وإن قال
دة طويلة أو ما أشبه هذا كانت واحدة ميلك فيهاا  واحدة شديدة أو واحدة غليظة أو واحدة ثقيلة أو واح

الرجعة وال يكون طالق بائن إال ما أخذ عليه املال ألن املال مثن فال جيوز أن ميلك املال وميلك البضع الذي 
  .أخذ عليه املال

  
 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :وحذفها فتقول
  
   
 

 1977 :صفحة 
 
   

 احلجة يف البتة وما أشبهها  

أخربنا عمي حممد بن علي بن شافع عن عبد اهلل بن علي بن السائب عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
مث أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه  نافع بن عجري بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة

يا رسول اهلل إين طلقت امرأيت سهيمة البتة وواهلل ما أردت إال واحدة فقال رسول اهلل صلى  :وسلم فقال
واهلل ما أردت إال واحدة فردها إليه  :واهلل ما أردت إال واحدة  فقال ركانة  :اهلل عليه وسلم لركانة

قها الثانية يف زمان عمر رضي اهلل عنه والثالثة يف زمان عثمان رضي اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فطل
عنه قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حممد بن جعفر عن املطلب بن حنطب أنه طلاق  

ما محلك علاى ذلاك    :امرأته البتة مث أتى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فذكر ذلك له فقال له عمر
ولو أام فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا  ما محلك علاى    :د قلته فتال عمرق :فقال

أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت قال الشاافعي أخربناا    :فقال عمر رضي اهلل عنه :ذلك قال
لتؤمة سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد اهلل بن أيب سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب قال ل

 :البتة فقال :مثل الذي قال للمطلب قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء

يدين فإن كان أراد ثالثا فثالث وإن كان أراد واحدة فواحدة قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن 



أنت طالق البتة فاساتعفاه   :جريج عن عطاء أن شرحيا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال المرأته
وأما  .فأما السنة والطالق فأمضوه .وأما البتة فبدعة .أما الطالق فسنة :شريح فأىب أن يعفيه فقال

 :البدعة والبتة فقلدوه إياه ودينوه فيها قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء

أنت بائنة أو قاد   :و أنت برية أو برئت مين أو يقولأنت خلية أو خلوت مين أ :الرجل يقول المرأته
 .أنت طالق فسنة ال يدين يف ذلك هو الطالق :وأما قوله :قال عطاء .سواء :قال .بنت مين

فإن كان أراد الطالق  :أما قوله أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا سئل :قال عطاء :قال ابن جريج
نا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أناه قاال يف   فهو الطالق وإال فال قال الشافعي أخرب

يدين قال الشافعي أخربناا   :أنت برية أو أنت بائنة أو أنت خلية أو برئت مين أو بنت مين قال :قوله
أنت علاى   :إن أراد الطالق فهو الطالق كقوله :سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال

 نا سعيد بن سامل عن سفيان الثوري عن حرام قال الشافعي أخرب
   
 

 1978 :صفحة 
 
إن نوى طالقاا فهاو    :قال .سألت إبراهيم عن الرجل يقول المرأته أنت علي حرام :محاد قال  

والبتة تشديد الطالق وحمتملة ألن تكون زياادة يف عادد    :طالق وإال فهو ميني قال الشافعي رمحه اهلل
 .لى اهلل عليه وسلم إذ مل يرد ركانة إال واحدة واحدة ميلك فيها الرجعةالطالق وقد جعلها رسول اهلل ص

أن تشديد الطالق ال جيعله بائنا وأن ما احتمل الزيادة يف عدد الطالق مما سوى اسام   :ففيه دالئل منها
زيادة يف  الطالق ال يكون طالقا إال بإرادة املتكلم به وأنه إذا أراد الطالق كان طالقا ولو كان إذا أراد به

عدد الطالق ومل يكن طالقا مل حيلفه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أراد إال واحدة وإذا كاان ناوى   
زيادة يف عدد الطالق مبا يشبه الطالق وقع بإرادته فإن أراد فيما يشبه الطالق أن يطلق واحدة فواحدة وإن 

الث بإرادته الطالق مع ما يشبه الطالق واثنتان وواحدة أراد اثنتني فاثنتني وإن أراد ثالثا فثالثا فإذا وقعت ث
أنت طاالق   :كان إذا تكلم باسم الطالق الذي يقع به طالق بنية طالق أو غري نية أوىل أن يقع فإن قال

ينوي اثنتني أو ثالثا فهو ما نوى مع الواحدة من الزيادة وال أعلم شيئا مما سوى ما مسى اهلل عز وجل باه  
فإذا كان إذا تكلم هبا مع الطالق مل يكن طالقا  . الظاهر بأن يكون طالقا ثالثا من البتةالطالق أشبه يف

ولو  .إال بإرادته كان ما هو أضعف منها يف الظاهر من الكالم أوىل أن ال يكون طالقا إال بإرادته الطالق



 :ت نفسها فقالملكتك أمرك أو أمرك إليك فطلق :اختاري أو أمرك بيدك أو قال :قال رجل المرأته

ما أردت بشيء من هذا طالقا مل يكن طالقا وسواء قال ذلك يف اجمللس أو بعده ال يكون طالقا إال بأن يقر 
قد خالعتك أو خلعتك  :فقال .خالعين :وهكذا لو قالت له :أنه أراد بتمليكها وختيريها طالقا قال

أعطته شيئا إال أن يريد به طالقاا وذلاك أن   أو قد فعلت مل يكن طالقا إال بإرادته الطالق ومل يأخذ مما 
طالق البتة حيتمل اإلبتات الذي ليس بعده شيء وحيتمل تطليقة واحدة ألنه يقع عليها أااا منبتاة حاىت    
يرجتعها واخللية والربية والبائن منه حيتمل خلية مما يعنيين وبرية مما يعنيين وبائن من النساء وماين بااملودة   

غري الطالق من مال أو ضرب أو مقام على حسن أو قبيح وأمرك بيدك أنك متلكني  واختاري اختاري شيئا
أنت طالق تطليقاة   :ولو قال المرأته .أمرك يف مالك غريه وكذلك أمرك إليك وكذلك ملكتك أمرك

 .شديدة أو غليظة أو ما أشبه هذا من تشديد الطالق أو تطليقة بائن كان كل هذا تطليقة متلك الرجعة

ق الرجل امرأته يف نفسه ومل حيرك به لسانه مل يكن طالقا وكل ما مل حيرك به لسانه فهو من حديث وإذا طل
 وهكذا إن  .النفس املوضوع عن بين آدم

   
 

 1979 :صفحة 
 
طلق ثالثا بلسانه واستثىن يف نفسه لزمه طالق ثالث ومل يكن له استثناء ألن االستثناء حديث نفاس ال    

أردت به الطالق مل يكن طالقا وإاماا   :وإن كلم امرأته مبا ال يشبه الطالق وقال .حكم له يف الدنيا
بارك اهلل فيك أو اسقيين أو أطعميين أو زوديين أو  :تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به وذلك أن يقول هلا

القا وكل هاذا  افلحي أو اذهيب أو اعزيب أو اشريب يريد به طالقا كان ط :ما أشبه هذا ولكنه لو قال هلا
اعزب اذهاب بعادا    :اذهب ويقال له :كما يقال له .له افلح :يقال .يقال للخارج واملفارق

وهو  :قال اهلل عز وجل .ذق أو اطعم :اشرب وكذلك :ويقال للرجل يكلم ما يكره أو يضرب
اذهيب وتزوجي أو تزوجي مان   :ذق إنك أنت العزيز الكرمي  ولو قال هلا  :يذكر بعض من عذب

ولو قال الرجل  .اذهيب فاعتدي :أردت به الطالق وهكذا إن قال :ت مل يكن طالقا حىت يقولشئ
أنت علي حرام مل يقع به طالق حىت يريد الطالق فإذا أراد به الطالق فهو طالق وهو ما أراد  :المرأته

أردت  :الوإن أراد طالقا ومل يرد عددا من الطالق فهي واحدة ميلك الرجعة وإن ق .من عدد الطالق
 :وإاما قلناا  .حترميها بال طالق مل تكن حراما وكانت عليه كفارة ميني ويصيبها إن شاء قبل أن يكفر



فاأمر   .ومل يرد طالقها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حرم جاريتاه  .عليه كفارة ميني إذا أراد حترميها
مل حترم ما أحل اهلل لك تبتغاي مرضااة   يا أيها النيب   :قال اهلل تعاىل .بكفارة ميني واهلل تعاىل أعلم

أزواجك واهلل غفور رحيم قد فرض اهلل لكم حتلة أميانكم  اآلية فلما مل يرد الزوج بتحرمي امرأته طالقا كان 
أوقع التحرمي على فرج مباح له مل حيرم بتحرميه فلزمته كفارة فيه كما لزم من حرم أمته كفارة فيهاا ومل  

كل ما أملك علاي   :ولو قال .ا معا حترمي لفرجني مل يقع بواحد منهما طالقحترم عليه بتحرميه ألام
مايل  :ولو قال .حرام يعين امرأته وجواريه وماله كفر عن املرأة واجلواري كفارة إذا مل يرد طالق املرأة

  .علي حرام ال يريد امرأته والجواريه مل يكن عليه كفارة ومل حيرم عليه ماله
  

 ID ' '    ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العارب  صمنا
 وال 
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 خمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والز  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم  
  
   
 

 1980 :صفحة 
 
   

 باب الشك واليقني يف الطالق  

الورع أن  :أم ال قيل له .أنا أشك أطلقت امرأيت :وإذا قال الرجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قد طلقت واحدة فاعتدت مناك   :كنت تعلم أنك إن كنت قد طلقت مل جتاوز واحدة قلنا تطلقها فإن



وإذا طلقتها باثنتني وقد  .بإقرارك بالطالق وإن أردت رجعتها يف العدة فأنت أملك هبا وهي معك باثنتني
وإن كنت تشك يف الطاالق   .أوقعت أوال الثالثة حرمت عليك حىت حيلها لك زوج فتكون معك هكذا

فاإن   .لم تدر أثالثا طلقت أو واحدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثالثا واالحتياط لك أن توقعهاا ف
كانت وقعت مل تضرك الثالث وإن مل تكن وقعت أوقعتها بثالث لتحل لك بعد زوج يصيبها وال يلزمك 

 حترمي فال حترم يف احلكم من هذا شيء ألاا كانت حالال لك فال حترم عليك إال بيقني حترمي فإن تشك يف
إن الشيطان يأيت أحدكم فينفخ بني أليتياه فاال     :وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .عليك

هذا كان على يقني الوضوء وشك يف انقاضه  :ينصرف يسمع صوتا أو جيد رحيا  قال الشافعي رمحه اهلل
 ينصرف من الصالة بالشاك حاىت   فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يثبت على يقني الوضوء وال

يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو جيد رحيا وهو يف معىن الذي يكون على يقني النكاح 
ويشك يف حترمي الطالق وال خيالفه وإن سألت ميينه أحلف ما طلقها فان حلف فهاي امرأتاه وإن نكال    

ماتت فسأل ذلك ورثتها ليمنعوه مرياثها فذلك هلم  وحلفت طلقت عليه وإن نكلت فهي امرأته حباهلا وإن
قال الشافعي وإن كان هو امليت فسأل ورثته أن متنع مرياثها منه بقوله فليس  .ويقومون يف ذلك مقامها  

إنه طلقها ثالثا وهو صحيح أحلفت ما علمت ذلك فإن حلفت ورثت  :هلم ذلك وإن سألوا ميينها وقالوا
ولو استيقن بطالق واحدة وشك يف الزيادة لزمته واحادة   .ا ثالثا ومل ترثوإن نكلت حلفوا لقد طلقه

ولو شاك يف   :قال .باليقني وكان فيما شك فيه من الزيادة كهو فيما شك أوال من تطليقة أو ثالث
طالق فأقام معها فأصاهبا وماتت وأخذ مرياثها مث استيقن أنه كان طلقها يف الوقت الذي نسب إىل نفساه  

ولو  .يف طالقها أو قامت عليه بينة أخذ منه مهر مثلها باإلصابة ورد مجيع ما أخذ من مرياثها فيه الشك
كان هو الشاك يف طالقها ثالثا ومات وقد أصاهبا بعد شكه وأخذت مرياثه مث أقرت أاا قد علمت أنه كان 

 قد طلقها يف تلك احلال ثالثا ردت املرياث ومل تصدق على أن هلا مهرا 
   
 

 1981 :ة صفح
 
ولو ادعت اجلهالة بأن اإلصابة كانت حترم عليها أو ادعت غصبه إياها عليه أو مل تدع من  .باإلصابة  

ذلك شيئا تصدق على ما عليها أحلفناه وال تصدق على ما تأخذ من مال غريها ولو أقر هلا الورثاة مباا   
رقيقه كان هكذا ال يعتقون إال  ولو شك يف عتق .ذكرت كان هلا مهر مثلها وترد ما أخذت من مرياثه



بيقينه بعتقهم وإن أرادوا أحلفناه هلم فإن حلف فهم رقيقه وإن نكل فحلفوا عتقوا وإن حلاف بعضاهم   
وإن كان فيهم صغري أو معتوه كان رقيقا حباله وال خنلفه  .ونكل عتق من حلف منهم ورق من مل حيلف

طالق أو عتاق وقفناه عن نسائه  :صحته بأحد أمرين ولو استيقن أنه حنث يف .إال ملن أراد ميينه منهم
ورقيقه حىت يبني أيهم أراد وحنلفه للذي زعم أنه مل يرد باليمني وإن مات قبل أن حيلف أقرع بينهم فاإن  
وقعت القرعة على الرقيق عتقوا من رأس املال وإن وقعت على النساء مل نطلقهن بالقرعة ومل نعتق الرقياق  

األصل أان أزواج حىت يستيقن بأنه طلقهن ومل يستيقن والورع أن يدعن مرياثه وإن كان وورثه النساء ألن 
إحاداكما   :وإذا قال المرأتني له :قال .ذلك وهو مريض فسواء كله ألن الرقيق يعتقون من الثلث

إحداكن طالق أو اثنتان منكن طالقتان منع منهن كلهن وأخذ بنفقتاهن حاىت    :طالق ثالثا ولنسوة له
فإن أراد البواقي أن حيلف هلن أحلف بدعواهن عليه وإن  .اليت أردت هذه واهلل ما أردت هاتني :وليق

مل يردنه مل أحلفه هلن ألنه قد أبان أن طالقه مل يقع عليهن وأنه وقع على غريهن ولو كانتا اثناتني فقاال   
كان مقرا بطالق إحدامها فإن مل أعن هذه بالطالق كان ذلك إقرارا منه بأنه طلق األخرى إذا  :إلحدامها

ليست هذه اليت أوقعت  :ولو قال .كان منكرا مل يلزمه طالق إحدامها بعينها إال بإقرار حيدثه بطالقها
أخطأت وهذه اليت زعمت أين مل  :أوقعن الطالق عليها أو مل نوقعه حىت قال .عليها الطالق اليت أردت

وإذا قال  .اره به وهكذا إذا كان يف أكثر من اثنتني من النساءأردها بالطالق اليت أردهتا به طلقتا معا بإقر
واهلل ما أدري أيتهما عنيت وقف عنهما واخاتري لاه أن    :إحداكما طالق وقال :الرجل المرأتني له

أوىل أن أوقع الطالق علاى   :يطلقهما ومل جنربه على ذلك حىت يبني أيتهما أراد بالطالق فإن قال قائل
ن فعلت ألزمناك ما أوقعت اآلن ومل خنرجك من الطالق األول فأنا على يقني من أناه  إ :إحدامها قيل له

أوقع على إحدامها وال خنرجك منه إال بأن تزعم أن خترجه على واحدة بعينها دون األخارى وإن قلتاه   
رياثاه  فأردت األخرى أحلفناك هلا فإن مل يقل أردت واحدة بعينها ومل حيلف حىت ماتت إحدامها وقلنا له م

 منها فإن زعم أن اليت طلق احلية ورثنا من امليتة وإن أراد ورثتها 
   
 

 1982 :صفحة 
 
أحلفناه هلم ما طلقها وجعلنا له مرياثه منها إذا كنا ال نعرف أيتهما طلق إال بقوله فسواء ماتت إحادامها    

خرى أو ماتتا مجيعا معاا أو مل  وهكذا لو ماتت إحدامها قبل األ .وبقيت األخرى أو ماتتا معا أو مل ميوتا



هاي الايت    :فإذا قال إلحدامها .يعرف أيتهما ماتت قبل وقفنا له من كل واحدة منهما مرياث زوج
طلقت ثالثا رددنا على أهلها ما وقفنا لزوجها وأحلفناه لورثة األخرى إن شاءوا فجعلنا له مرياثه منها وإن 

 نعطه مرياثها إال بيمني وهكذا إن كان فيهم غائب ولو كاان  كان يف ورثتها صغار ومل يرد الكبار ميينه مل
الطالق يف هذا كله ميلك الرجعة فماتتا يف العدة ورثهما أو مات ورثتاه ألاما معا يف معااين األزواج يف  
 املرياث وأكرب أمرمها ولو كانت املسألة حباهلا وكان هو امليت قبلهما والطالق ثالثا وقفنا هلما مرياث امرأة

حىت يصطلحا ألنا لو قسمناه بينهما أيقنا أنا قد منعنا الزوجة نصف حقها وأعطينا غري الزوجة نصف حق 
فلما مل يبني أليهما هو وقفناه حىت جند على الزوج بينة نأخذ هبا  .الزوجة وإذا وقفنا فإن عرفناه إلحدامها

حقها أو تركت ما ليس هلاا فاال   أو تصادقا منهما فيلزمهما أن يصطلحا فتكون إحدامها قد عفت بعض 
يكون لنا يف صلحهما حكم ألزمنامها كارهني وال إحدامها ولو ماتت إحدامها قبله مث مات قبل أن يبني مث 

إن طالقه قد وقع على امليتة ورثته احلية بال ميني على واحاد   :ماتت األخرى بعده سئل الورثة فإن قالوا
وهذا إذا كان الورثة كبارا رشادا   .ة وال حق له يف مرياث امليتةمنهم ألام يقرون أن يف ماله حقا للحي

يكون أمرهم يف أمواهلم جائزا وإن كان فيهم صغري جاز يف حق الكبار الرشد إقرارهم ووقف للزوج امليت 
ومن كان كبريا غري رشيد من مرياث زوج حىت يبلغوا الرشد واحللم واحملايض ووقاف    .حصة الصغار

اليت طلق ثالثاا   :ولو كان الورثة كبارا فقالوا .حصتها من مرياث امرأة حىت يبلغواللزوجة احلية بعد 
أام يقومون مقام امليت فيحلفون على البت أن فالنة احلية  :أحدمها :هي املرأة احلية بعده ففيها قوالن

ون له احلق بشااهد  بعده اليت طلق ثالثا وال يكون هلا مرياث منه ويأخذون له مرياثه من امليتة قبله كما يك
فيحلفون أن حقه حلق ويقومون مقامه يف اليمني واليمني على البت ألام قد يعلمون ذلك خبربه وخرب مان  
يصدقون غريه وإن كان فيهم صغار وقف حق الصغار من مرياث األب من امليتة قبله حىت حيلفوا فيأخذوه 

ون فيما وصفنا من ميني وشاهد ويوقف قادر  كما يك .أو ينكلوا فيبطل أو ميوتوا فيقوم ورثتهم مكاام
حقهم من مرياث أبيهم للمرأة احلية بعده ليقروا هلا فيأخذوه ويبطل حقهم من األخرى وحيلفوا فيأخاذوا  

 حقهم من األخرى ويبطل حقها الذي 
   
 

 1983 :صفحة 
 



ث امرأة منه حىت تقوم أن يوقف له مرياث زوج من امليتة قبله وللميتة بعده مريا :والقول الثاين .وقف  
أنت  :ولو رأى امرأة من نسائه مطلقة فقال :قال الشافعي رمحه اهلل .بينة أو يصطلح ورثته وورثتها

أنا هي أو جحادت   :طالق ثالثا وقد أثبت أاا من نسائه وال يدري أيتهن هي فقالت كل واحد منهن
وجحد الباواقي فساواء وال يقاع     كل واحدة منهن أن تكون هي أو ادعت ذلك واحدة منهن أو اثنتان

هاي هاذه وقاع عليهاا      :هي هذه فإذا قال لواحدة منهن :الطالق على واحدة منهن إال أن يقول
ومن سأل منهن أن حلف هلا ما طلقها أحلف ومن مل تسأل مل حيلف ألنه أوقع الطالق علاى   .الطالق

ذه األخرى لزمه الطالق لألوىل اليت ولو أقر لواحدة مث قال أخطأت هي ه .واحدة ومل نعلمه طلق اثنتني
هي هذه أو هذه أو هذه بل  :ولو قال .أقر هلا وهكذا لو صنع هذا فيهن كلهن لزمه الطالق هلن كلهن

هاي   :ولو قال .هذه لزمه طالق اليت قال بل هذه وطالق إحدى االثنتني اللتني قال هي هذه أو هذه
إحداكن طاالق مث قاال يف    :بل هذه ولو قال :قال هذه بل هذه طلقت األوىل ووقع على الثانية اليت

واهلل ما أدري أهي هي أو غريها طلقت األوىل باإلقرار ووقف عن الباواقي ومل   :واحدة هي هذه مث قال
ما أدري أطلقت أوال هذا مطلق بيقني مث أقر لواحدة فألزمنا له اإلقرار مث  :يكن كالذي قال على االبتداء

دق يف إقراره فحل له منهن غريها أو مل يصدق فتكون واحدة منهن حمرمة عليه أص :أخربنا أنه ال يدري
قد استيقنت أن الذي قلات   :فإذا قال .ويكون يف البواقي كهو يف االبتداء ما كان مقيما على الشك

هاي هاذه مث    :أوال هي اليت طلقت كما قلت فالقول قوله وأيتهن أرادت أن أحلفه هلا أحلفته ولو قال
أدري أهي هي أم ال مث مات قبل أن يتبني مل ترثه اليت قال هي هذه إن كان ال ميلك رجعتاها   ما :قال

ما  :وورثه الثالث معا وال مينعن مرياثه بالشك يف طالقهن وال طالق واحدة منهن ولو قال على االبتداء
  .يف طالقهن أدري أطلقت نسائي أم واحدة منهن أم ال مث مات ورثنه معا وال مينعن مرياثه بالشك

  
 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  

  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 أليام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد ا :جواز  



  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
   
 

 1984 :صفحة 
 
   

 اإليالء واختالف الزوجني يف اإلصابة  

  :قال اهلل تباارك وتعااىل   :إدريس الشافعي قالأخربنا حممد بن  :أخربنا الربيع بن سليمان قال 

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهلل غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن اهلل مسيع 
أدركت بضعة عشار   :عليم  قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال

أخربنا سفيان بان   : عليه وسلم كلهم يقول بوقف املويل قال الشافعيمن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
شهدت عليا رضي اهلل تعااىل عناه    :عيينة عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب عن عمرو بن سلمة قال

أخربنا سفيان عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن مروان بن احلكم أن عليا  :أوقف املويل قال الشافعي
أخربنا سفيان عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أيب ثابت  : عنه أوقف املويل قال الشافعيرضي اهلل تعاىل

 :رمحاه اهلل  :بن عفان رضي اهلل تعاىل عنه كان يوقف املويل قال الشافعي .عن طاوس أن عثمان

ا كانت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها إذا ذكر هلا  :أخربنا سفيان عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد قال
كيف قال اهلل  :الرجل حيلف أن ال يأيت امرأته فيدعها مخسة أشهر ال ترى ذلك شيئا حىت يوقف وتقول

أخربنا مالك عن نافع عان   :رمحه اهلل :عز وجل  فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  قال الشافعي
حىت يوقف فإما أن إذا آىل الرجل من امرأته مل يقع عليه طالق وإن مضت أربعة أشهر  :ابن عمر أنه قال

أخربنا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه  :يطلق وإما أن يفيء قال الشافعي
  .كان يوقف املويل

  
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
  



 صوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف ال  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 يه وهذا إن صح ال يعارض قول سيبو .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 األول فإن احلذف فيه  ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
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 اليمني اليت يكون هبا الرجل موليا  

اليمني اليت فرض اهلل تعاىل كفارهتا اليمني باهلل عز وجال وال حيلاف    :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
إن اهلل تعاىل ينهاكم أن حتلفوا بآباائكم   :ء دون اهلل تبارك وتعاىل لقول النيب صلى اهلل عليه وسلمبشي

فمن كان حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت  قال الشافعي فمن حلف باهلل عز وجل فعليه الكفارة إذا حنث 
من حلف بيمني يلزمه هبا  واملوىل .ومن حلف بشيء غري اهلل تعاىل فليس حبانث وال كفارة عليه إذا حنث

كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا جيب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو يف معاىن  
املويل ألنه ال يعدو أن يكون ممنوعا من اجلماع إال بشيء يلزمه به وما ألزم نفسه مما مل يك يلزمه قبل إجيابه 



شيئا ال جيب عليه ما أوجب وال بدل منه فليس مبول وهاو  ومن أوجب على نفسه  :أو كفارة ميني قال
ومن حلف باسم من أمساء اهلل تعاىل فعليه الكفارة كما لو حلف باهلل عز وجل وجب  .خارج من اإليالء

واهلل ال أقربك يعين اجلماع أو تاهلل أو باهلل ال أقربك فهو مول يف  :عليه الكفارة وإذا قال الرجل المرأته
أهلل ال أقربك فإن أراد اليمني فهو مول وإن مل يرد اليمني فليس مبول ألااا ليسات    :قال هذا كله وإن
هامي اهلل أو امي اهلل أو ورب الكعبة أو ورب النااس أو وريب أو ورب كال    :وإذا قال .بظاهر اليمني

 .لشيء أو وخالقي أو وخالق كل شيء أو ومالكي أو ومالك كل شيء ال أقربك فهو يف هذا كله مو

أقسمت باهلل أو  :وإن قال .أقسم باهلل أو أحلف باهلل أو أويل باهلل ال أقربك فهو مول :وكذا إن قال
عنيت  :عنيت هبذا إيقاع اليمني كان موليا وإن قال :آليت باهلل أو حلفت باهلل ال أقربك سئل فإن قال

حلف مرة فهو كما قال وليس مبول  أين آليت منها مرة فإن عرف ذلك باعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه
وإن مل تقم بينة ومل تعرف املرأة فهو مول يف احلكم وليس مبول فيما  .وهو خارج من حكم ذلك اإليالء

أنا مول منك أو علي مياني إن   :أردت الكذب وإن قال :وكذلك إن قال .بينه وبني اهلل عز وجل
أحلف بااهلل أين   :أردت بقويل :فإن قال .مقربتك أو علي كفارة ميني إن قربتك فهو مول يف احلك

مايل يف سبيل اهلل تعاىل أو علي مشي إىل بيت  :سأحلف باهلل أين سأحلف به فليس مبول وإذا قال المرأته
اهلل علي صوم كذا أو حنر كذا من اإلبل إن قربتك فهو مول ألن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة ميني قال 

والفارق   .إن قربتك فغالمي فالن حر أو امرأيت فالنة طالق فهو مول :ذا قالوإ :الشافعي رمحه اهلل
 أن العتق والطالق حقان آلدميني بأعيااما  :بني العتق والطالق وما وصفت
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قال الشافعي رمحاه   .يقعان بإيقاع صاحبهما ويلزمان تربرا أو غري تربر وما سوى هذا إاما يلزم بالتربر  
والكعبة أو عرفة أو واملشاعر أو وزمزم أو واحلرم أو واملواقف أو واخلنس أو والفجر أو  :ولو قال :اهلل

والليل أو والنهار أو وشيء مما يشبه هذا ال أقربك مل يكن موليا ألن كل هذا خارج من اليمني وليس بتربر 
إن قربتك فأنا أحنر ابنيت و  :لوالحق آلدمي يلزم حىت يلزمه القائل له نفسه قال الشافعي وكذلك إن قا

ابين أو بعري فالن أو أمشي إىل مسجد مصر أو مسجد غري املسجد احلرام أو مسجد املدينة أو مسجد بيت 
إن قربتك  :وإن قال .املقدس مل يلزمه هبذا إيالء ألنه ليس بيمني وال يلزمه املشي إليه وال كفارة بتركه



قاال الشاافعي    .ن املشي إليه أمر يلزمه أو يلزمه به كفارة مينيفأنا أمشي إىل مسجد مكة كان موليا أل
واهلل ال أطؤك أو  :وال يلزمه اإليالء حىت يصرح بأحد أمساء اجلماع اليت هي صرحية وذلك :رمحه اهلل

ال  :واهلل ال أغيب ذكري يف فرجك أو ال أدخله يف فرجك أو ال أجامعك أو يقول إن كانات عاذراء  
مل أرد اجلماع نفسه كان مادينا   :املعىن فإن قال هذا فهو مول يف احلكم وإن قال أفتضك أو ما يف هذا

واهلل ال أباشارك أو واهلل ال   :قال الشافعي وإن قاال  .فيما بينه وبني اهلل عز وجل ومل يدن يف احلكم
هو ماول  أباضعك أو واهلل ال أالمسك أو ال أملسك أو ال أرشفك أو ما أشبه هذا فإن أراد اجلماع نفسه ف

  .وإن مل يرده فهو مدان يف احلكم والقول فيه قوله

واهلل ال أجامعك إال مجاع سوء فإن  :ولو قال :ومىت قلت القول قوله فطلبت ميينه أحلفته هلا فيه قال 
عنيات ال   :عنيت ال أجامعك إال يف دبرك فهو مول واجلماع نفسه يف الفرج ال الدبر ولو قال :قال

أغيب فيك احلشفة فهو مول ألن اجلماع الذي له احلكم إاما يكون بتغييب احلشفة وإن أجامعك إال بأن ال 
قال الشافعي رمحه  .قال عنيت ال أجامع إال مجاعا قليال أو ضعيفا أو متقطعا أو ما أشبه هذا فليس مبول

وكذلك إن  واهلل ال أجامعك يف دبرك فهو حمسن غري مول ألن اجلماع يف الدبر ال جيوز :وإن قال :اهلل
واهلل أجامعك يف كذا من جسدك غري الفرج ال يكون موليا إال باحللف على الفارج أو احللاف    :قال

واهلل ال أمجع رأسي ورأسك بشيء أو واهلل ألسو  :وإن قال .مبهما فيكون ظاهره اجلماع على الفرج
ما أشبه هذا فكله ساواء   أنك أو ألغيظنك أو ال أدخل عليك أو ال تدخلني علي أو لتطولن غيبيت عنك أو

واهلل ليطولن عهدي جبماعك أو ليطولن تركي جلماعك  :وإن قال .ال يكون موليا إال بأن يريد اجلماع
 فإن عىن أكثر من أربعة أشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول وإن عىن أربعة أشهر أو أقل مل يكن 
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أردت أن أصيبها وال أنزل ولسات أر   :ال أجنب منك وقالواهلل ال أغتسل منك و :موليا وإن قال  

أردت أن  :وإن قال .وال اجلنابة دين يف القضاء وفيما بينه وبني اهلل تعاىل .الغسل إال على من أنزل
أردت أن أصيبها وال أغتسل  :أصيبها وال أغتسل منها حىت أصيب غريها فأغتسل منه دين أيضا وإن قال

وإذا قال  :يف القضاء ودين فيما بينه وبني اهلل عز وجل قال الشافعي رمحه اهلل وإن وجب الغسل مل يدين
واهلل ال أقربك وفالنة المرأة له أخرى  :واهلل ال أقربك مث قال يف ذلك اجمللس أو بعده :الرجل المرأته



ث فالن غالمه حر إن قربتك فهو مول يوقف وقفا واحدا وإذا أصاب حنا  :طالق أو قال يف جملس آخر
ال  :واهلل ال أقربك مخسة أشهر مث قال يف مياني أخارى   :وكذلك لو قال هلا :جبميع ما حلف قال

واهلل ال أقربك أربعاة   :وإن قال .أقربك ستة أشهر وقف وقفا واحدا وحنث إذا أصاب جبميع األميان
ر وغاري ماول   واهلل ال أقربك مخسة أشهر كان موليا بيمينه ال يقرهبا مخسة أشه :أشهر أو أقل مث قال

قال الشافعي ولو كانت ميينه على أكثر من أربعاة أشاهر    .باليمني اليت دون أربعة أشهر وأربعة أشهر
وأربعة أشهر وتركت وقفه عند األوىل والثانية كان هلا وقفه ما بقي عليه من اإليالء شيء ألنه ممنوع مان  

غالمي حر  :قربك مخسة أشهر مث قالواهلل ال أ :ولو قال هلا :قال .اجلماع بعد أربعة أشهر بيمني
إن قربتك إذا مضت اخلمسة األشهر فتركته حىت مضت مخسة أشهر أو أصاهبا فيها خرج من حكم اإليالء 

  .فيها

فإن طلبت الوقف مل يوقف هلا حىت متضي اخلمسة األشهر من اإليالء الذي أوقع آخرا مث أربعة أشهر بعده  
داء إذا مضت مخسة أشهر أو ستة أشهر فواهلل ال أقرباك مل يكان   وكذلك لو قال على االبت .مث يوقف

موليا حىت ميضي مخسة أشهر أو ستة أشهر مث يوقف بعد األربعة األشهر من يوم أوقع اإليالء ألنه إاما ابتدأه 
إذا مضت مخسة أشهر فاواهلل ال   :مث قال .واهلل ال أقربك مخسة أشهر :ولو قال .من يوم أوقعه

ف يف اإليالء األول فطلق مث راجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد اخلمسة األشهر أقربك سنة فوق
وقف فإن كانت رجعته يف وقت مل يبق عليه فيه من السنة إال أربعة أشهر أو أقل مل يوقف ألين أجعل لاه  

 :ل الشافعيقا .أربعة أشهر من يوم حيل له الفرج وجيب عليه اإليالء فإذا جعلته هكذا فال وقف عليه

واهلل ال  :وإن قال .واهلل ال أقربك إن شئت فليس مبول إال أن تشاء فإن شاءت فهو مول :وإن قال
أقربك كلما شئت فإن أراد هبا كلما شاءت أن ال يقرهبا مل يقرهبا فشاءت أن ال يقرهبا كاان مولياا وال   

فيه أن أقربك ال أين حلفت أردت أين ال أقربك يف كل حني شئت  :وإن قال .يكون موليا حىت تشاء
 ال أقربك 
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إن قربتك فعلي  :وإن قال .مبثل املعىن قبل هذا ولكين أقربك كلما أشاء ال كلما تشائني فليس مبول  

 .مل أرد إيالء دين فيما بينه وبني اهلل عز وجال  :وإن قال .ميني أو كفارة ميني فهو مول يف احلكم



 .إن قربتك فعلي حجة بعد ما أقربك فهو مول :قربتك فهو مول وإن قالعلي حجة إن  :وإن قال

إن قربتاك   :إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله مل يكن موليا كما ال يكون موليا لو قال :وإن قال
فعلي صوم أمس وذلك أنه ال يلزمه صوم أمس لو نذره بالتربر فإذا مل يلزمه بالتربر مل يلزمه باإليالء ولكنه 

وإذا قال الرجال   .أصاهبا وقد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة ميني أو صوم ما بقي منهلو 
إن قربتك فأنت طالق ثالثأ وقف فإن فاء فإذا غابت احلشفة طلقت ثالثا فإن أخرجه مث أدخله  :المرأته

شهر وإذا مضت وقف مث بعد فعليه مهر مثلها فإن أىب أن يفيء طلق عليه واحدة فإن راجع كانت له أربعة أ
مث إن نكحها بعد زوج فال إيالء  .هكذا حىت تنقضي طالق هذا امللك وحترم عليه حىت تنكح زوجا غريه

ولو كان آىل منها سنة فتركته حىت مضت سقط  :قال الشافعي رمحه اهلل .وال طالق وإن أصاهبا كفر
األوىل فإذا مضت له أربعة أشهر بعد الرجعة اإليالء ولو مل تدعه فوقف هلا مث طلق مث راجع كان كاملسألة 

أنت علي حرام يريد حترميها بال طالق أو  :ولو قال رجل المرأته .وقف إىل أن تنقضي السنة قبل ذلك
اليمني بتحرميها فليس مبول ألن التحرمي شيء حكم فيه بالكفارة إذا مل يقع به الطالق كما ال يكون الظهار 

إذا قال  :وفيه قول آخر :قال الربيع .ما الطالق ألنه حكم فيهما بكفارةواإليالء طالقا وإن أريد هب
 .أنت علي حرام :إن قربتك فأنت علي حرام وال يريد طالقا وال إيالء فهو مول يعين قوله :المرأته

إن قربتك فعبدي فالن حر عن ظهاري فإن كان متظهرا فهو مول ما مل  :قال الشافعي وإن قال المرأته
د أو يبعه أو خيرجه من ملكه وإن كان غري متظهر فهو مول يف احلكم ألن ذلك إقرار مناه بأناه   ميت العب

إن قربتك فعبدي فالن حر عن ظهاري إن تظهرت مل يكن موليا حاىت   :متظهر وإن وصل الكالم فقال
إن  :قاال يتظهر فإذا تظهر والعبد يف ملكه كان موليا ألنه حالف حينئذ يعتقه ومل يكن أوال حالفا فإن 

قربتك فلله علي أن أعتق فالنا عن ظهاري وهو متظهر كان موليا وليس عليه أن يعتق فالنا عان ظهااره   
وعليه فيه كفارة ميني ألنه جيب هلل عليه عتق رقبة فأي رقبة أعتقها غريه أجزأت عنه ولو كان عليه صاوم  

عليه صومه ألنه مل ينذر فيه بشيء  هلل علي أن أصوم يوم اخلميس عن اليوم الذي علي مل يكن :يوم فقال
 يلزمه وأن صوم يوم الزم له فأي يوم صامه أجزأ عنه ولو صامه بعينه أجزأ عنه 
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وهكذا لو أعتق فالنا عن ظهاره أجزأ عنه وسقطت عناه الكفاارة    .من الصوم الواجب ال من النذر  
أن ال أقربك مل يكن موليا ألنه لو كان قاال هلاا    إن قربتك فلله علي :وإذا قال الرجل المرأته :قال

هلل علي أن ال أقربك مل يكن موليا ألنه ال حالف وال عليه نذر يف معاين األميان يلزمه به كفاارة   :ابتداء
وإذا آىل الرجل من امرأته مث قاال ألخارى مان     :قال الشافعي رمحه اهلل .ميني وهذا نذر يف معصية

 :قال . اإليالء مل تشركها ألن اليمني لزمته لألوىل واليمني ال يشترك فيهاقد أشركتك معها يف :نسائه

وإذا حلف ال يقرب امرأته وامرأة ليست له مل يكن موليا حىت يقرب تلك املرأة فإن قرب تلك املرأة كاان  
إن قربتك فأنت زانية فليس مباول إذا   :وإن قال :قال .موليا حينئذ وإن قرب امرأته حنث باليمني

إن قربتك  :رهبا وإذا قرهبا فليس بقاذف حيد حىت حيدث هلا قذفا صرحيا حيد به أو يالعن وهكذا إن قالق
  .ففالنة المرأة له أخرى زانية

  
 اإليالء يف الغضب  

قال الشافعي واإليالء يف الغضب والرضى سواء وإاما أوجبنا عليه اإليالء مبا جعله اهلل عاز وجال مان     
أال ترى أن رجال لوترك امرأته  .هلل تعاىل اإليالء مطلقا مل يذكر فيه غضبا وال رضىوقد أنزل ا .اليمني

عمره ال يصيبها ضرارا مل يكن موليا ولو كان اإليالء إاما جيب بالضرار وجب على هذا ولكنه جياب مباا   
  .أوجبه اهلل عز وجل وقد أوجبه مطلقا

  
 ID ' '   وقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليت.  

  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال) سقوط اهلاء يف :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   



  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
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 املخرج من اإليالء  

قال الشافعي ومن أصل معرفة اإليالء أن ينظر كل ميني منعت اجلماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إال  
بأن حينث احلالف فهو مول وكل ميني كان جيد السبيل إىل اجلماع حبال ال حينث فيها وإن حنث يف غريها 

ليس مبول ليس يلزمه حكم  :ف مول وإاما معىن قويلوكل حال :قال الشافعي رمحه اهلل .فليس مبول
قال الشافعي أخربنا سعيد بن  .اإليالء من فيئة أو طالق وهكذا ما أوجب مما وصفته يف مثل معىن اليمني

تزوج ابن الزبري أو الزبري شك الربياع   :سامل عن إمساعيل بن إبراهيم بن املهاجر عن أبيه عن جماهد قال
ا يف املهر فأىب فكان بينه وبينهم شر فحلف أن ال يدخلها عليه حىت يكون أهلها الذين امرأة فاستزاده أهله

يسألونه ذلك فلبثوا سنني مث طلبوا ذلك إليه فقالوا اقبض إليك أهلك ومل يعد ذلك إيالء وأدخلها عليه قال 
باأن يأتيهاا وال   قال الشافعي ويسقط اإليالء من وجاه   .الشافعي ألن أهلها الذين طلبوا إدخاهلا عليه

قال الشافعي وإذا قال الرجال المرأتاه واهلل ال    .يدخلها عليه ولعله أن ال يكون أراد هذا املعىن بيمينه
واهلل ال أقربك إن شاء فالن فليس بإيالء حىت يشاء فالن فإن  :أقربك إن شاء اهلل تعاىل فال إيالء وإن قال



فاإن   .ىت يشاء فالن فليس مبول ألن فالنا قد يشاءواهلل ال أقربك ح :وإذا قال .شاء فالن فهو مول
خرس فالن أو غلب على عقله فليس مبول ألنه قد يفيق فيشاء فإن مات فالن الذي جعل إليه املشيئة فهاو  

من أهلك  .ال أقربك حىت يشاء أبوك أو أمك أو أحد :وكذلك إن قال .مول ألنه ال يشاء إذا مات
أشاء أو حىت يبدو يل أو حىت أرى رأيي قال الشافعي وكذلك إن حىت تشائي أو حىت  :وكذلك إن قال

واهلل ال أقربك مبكة أو باملدينة أو حىت أخرج من مكة أو املدينة أو ال أقربك إال ببلد كاذا أو ال   :قال
أقربك إال يف البحر أو ال أقربك على فراشي أو ال أقربك على سرير أو ما أشبه هذا ألنه يقادر علاى أن   

على غري ما وصفت ببلد غري البلد الذي حلف أن اليقرهبا فيه وخيرجها من البلد الذي حلف اليقرهبا يقرهبا 
أخرجها من هذا البلد الذي حلفت  :فيه ويقرهبا يف حال غري احلال اليت حلف ال يقرهبا فيها وال يقال له

واهلل  :وكذلك لو قال .الءال تقرهبا فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس مبول مل أحكم عليه حكم اإلي
واهلل ال أقرباك   :وإن قال .أرد أو اشته :ال أقربك حىت أريد أو حىت أشتهي مل يكن موليا أقول له

حىت تفطمي ولدك مل يكن موليا ألاا قد تفطمه قبل أربعة أشهر إال أن يريد ال أقربك أكثر مان أربعاة   
 أمرا ال يقدر واحد منهما واهلل ال أقربك حىت أفعل أو تفعلي  :وإن قال .أشهر
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واهلل ال أقربك حىت أمحل اجلبل كما هو أو اإلسطوانة  :على فعله حبال كان موليا وذلك مثل أن يقول  

كما هي أو حتمليه أنت أو تطريي أو أطري أو ما ال يقدر واحد منهما على فعله حبال أو حتبلي وتلادي يف  
واهلل ال أقربك إال ببلد كذا وكذا ال يقدر على أن يقرهبا بتلك البلدة حباال   :يومي هذا ولو قال المرأته

واهلل ال أقربك حىت حتبلي وهاي   :ولو قال .إال بعد أربعة أشهر كان موليا يوقف بعد األربعة األشهر
حار مل  واهلل ال أقربك إال يف سفينة يف الب :ولو قال .ممن حيبل مثلها حبال مل يكن موليا ألاا قد حتبل

  .يكن موليا ألنه يقدرعلى أن يقرهبا يف سفينة يف البحر
  
 اإليالء من نسوة ومن واحدة باألميان  

واهلل ال أقربكن فهو مول منهن كلهن يوقف لكل واحدة  :قال الشافعي وإذا قال الرجل ألربع نسوة له 
عليه للباقية أن يوقف حاىت  و .منهن فإذا أصاب واحدة أو اثنتني أو ثالثا خرج من حكم اإليالء فيهن



يفيء أو يطلق وال حنث عليه حىت يصيب األربع الاليت حلف عليهن كلهن فإذا فعل فعليه كفارة ميني ويطأ 
ولاو   .منهن ثالثا وال حينث فيهن وال إيالء عليه فيهن ويكون حينئذ يف الرابعة موليا ألنه حينث بوطئها

ولو طلق واحدة منهن أو اثنتني أو ثالثاا   .لبواقي وال حينثماتت إحداهن سقط عنه اإليالء ألنه جيامع ا
ولو آىل رجل من امرأته مث طلقها  :قال .كان موليا حباله يف البواقي ألنه لو جامعهن واليت طلق حنث

مث جامعها بعد الطالق حنث وكذلك لو آىل من أجنبية مث جامعها حنث باليمني مع املأمث بالزنا وإن نكحها 
ولو قال ألربع نسوة له واهلل ال أقارب واحادة    :قال الشافعي رمحه اهلل .حكم اإليالءبعد خرج من 

منكن وهو يريدهن كلهن فأصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم اإليالء يف البواقي ولو مل يقرب واحدة 
منهن كان موليا منهن يوقف هلن فأي واحدة أصاب منهن خرج من حكم اإليالء يف البواقي ألنه قد حنث 

واهلل ال أقرب واحدة منكن يعين واحدة دون  :بإصابة واحدة فإذا حنث مرة مل يعد احلنث عليه ولو قال
  .غريها فهو مول من اليت حلف ال يقرهبا وغري مول من غريها

قال الشافعي وإذا آىل الرجل من امرأته ال يقرهبا فذلك على األبد وإذا مضت أربعة أشاهر فطلبات أن    
قاد   :وإن قالات  .ما أن يفيء وإما أن يطلق وإن مل تطلب مل أعرض ال هلا وال لهيوقف هلا وقف فإ

تركت الطلب مث طلبت أو عفوت ذلك أو ال أقول فيه شيئا مث طلبت كان هلا ذلك ألاا تركت ما مل جيب 
إن طلبته قبل أربعة أشهر مل يكن هلا وإن كانات   .و .هلا يف حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الترك

 غلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ويل املغلوبة على م
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عقلها أو سيد األمة فليس ذلك لواحد منهما وال يكون الطلب إال للمرأة نفسها ولو عفاه سايد األماة     

وكل من حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثار وال   :قال الشافعي .فطلبته كان ذلك هلا دونه
اإليالء إال على من حلف على ميني جياوز فيها أربعة أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر حنكم بالوقف يف 

ليس مبول يف  :وإاما قولنا .أو أقل فال يلزمه حكم اإليالء ألن وقت الوقف يأيت وهو خارج من اليمني
أن ال  ومن حلف بعتق رقيقاه  :قال الشافعي .املوضع الذي لزمته فيه اليمني ليس عليه حكم اإليالء

 .فمات رقيقه أو أعتقهم خرج من حكم اإليالء ألنه مل يبق عليه شيء حينث به :يقرب امرأته على األبد

ولو باعهم خرج من حكم اإليالء ما كانوا خارجني من ملكه فإذا عادوا إىل ملكه فهو مول ألنه حينث لو 



اهم كان هذا ملكا حادثاا وال  أنه لو باع رقيقه مث اشتر :وللشافعي قول آخر :قال الربيع .جامعها
ولو حلف بطالق امرأته أن ال يقرب امرأة له أخرى فماتت  :قال الشافعي .حينث فيهم وهو أحب إيل

اليت حلف بطالقها أو طلقها ثالثا خرج من حكم اإليالء ألنه ال حينث بطالقها يف هذا اليمني أبادا ولاو   
وإذا كانت أقل من الثالث وله  .وال عليها رجعة طلقها كان خارجا من حكم اإليالء ما مل تكن زوجته

قاال   .عليها الرجعة أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتني باخلروج من العدة أو اخللع فهو ماول 
أاا إذا خرجت من العدة من طالق بواحادة أو اثناتني أو    :وللشافعي قول آخر يف مثل هذا :الربيع

قال  .انية كان هذا النكاح غري النكاح األول وال حنث وال إيالء عليهخالعها فملكت نفسها مث تزوجها ث
الشافعي ومن حلف أن ال يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته امرأته فلم تطلبه حىت مضاى الوقات   

إذا  :ولو قاال المارأة   :قال .الذي حلف عليه فقد خرج من حكم اإليالء ألن اليمني ساقطة عنه
إذا كان غد فواهلل ال أقربك  :ولو قال المرأته .أقربك مل يكن موليا فإذا قرهبا كفر تزوجتك فواهلل ال

إن أصابتك فاواهلل ال    :أو إذا قدم فالن فواهلل ال أقربك فهو مول من غد ومن يوم يقدم فالن وإن قال
 :ذا قالأصيبك مل يكن موليا حني حلف ألن له أن يصيبها مرة بال حنث فإذا أصاهبا مرة كان موليا وإ

واهلل ال أصيبك سنة إال مرة مل يكن موليا من قبل أن له أن يصيبها مرة بال حنث فإذا أصاهبا مرة كان موليا 
إن كان بقي من يوم أصاهبا من مدة ميينه أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن مل يكن بقاي   :قال الربيع

واهلل ال أصايبك إال إصاابة ساوء     :ا قالعليه أكثر من أربعة أشهر سقط اإليالء عنه قال الشافعي وإذ
 وإن  .وإصابة ردية فإن نوى أن ال يغيب احلشفة يف ذلك منها فهو مول
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أراد قليلة أو ضعيفة مل يكن موليا وإن أراد أن ال يصيبها إال يف دبرها فهو مول ألن اإلصاابة احلاالل     

واهلل ال أصيبك يف دبرك أبدا مل يكن موليا وكان مطيعاا   :للطاهر يف الفرج وال جيوز يف الدبر ولو قال
واهلل ال أصيبك إىل يوم القيامة أو ال أصيبك حىت خيرج الادجال أو   :بتركه إصابتها يف دبرها ولو قال

حىت ينزل عيسى ابن مرمي فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه وقف فإما أن يفايء  
واهلل ال أقربك حىت أموت أو متويت كان موليا مان سااعته    :وإذا قال :بيعقال الر .وإما أن يطلق
قاال   .واهلل ال أقربك أبدأ ألنه إذا مات قبل أن يقرهبا أو ماتت مل يقادر أن يقرهباا   :وكان كقوله



اإليالء أن حيلف باهلل على اجلماع نفساه   :الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال
ال أمسك وال حيلف أو يقول قوال غليظا مث يهجرها فليس ذلك  :حيلف ال ميسها فأما أن يقولوذلك أن 

قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه يف اإليالء أن حيلف ال  .بإيالء
  .ميسها أبدا أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر وحنو ذلك مما زاد على األربعة األشهر

ويلزم اإليالء كل من إذا طلق لزمه الطالق ممن جتب عليه الفرائض وذلك كل زوج بالغ  :ل الشافعيقا 
غري مغلوب على عقله وسواء يف ذلك احلر والعبد ومن مل تكمل فيه احلرية والذمي واملشرك غاري الاذمي   

وتعاىل هلا وقتا دل جل  اإليالء ميني جعل اهلل تبارك :وإاما سويت بني العبد واحلر فيه أن .رضيا حبكمنا
وكذلك  .ثناؤه على أن على الزوج إذا مضى الوقت أن يفيء أو يطلق فكان العبد واحلر يف اليمني سواء

يكونان يف وقت اليمني وإاما جعلتها على الذمي واملشرك إذا حتاكما إلينا أن ليس ألحد أن حيكم بغري حكم 
وكفارة العبد يف  :قال الشافعي .ئة يف وقت فألزمنامهوهااإلسالم وأن اإليالء ميني يقع هبا طالق أو في

وإذا كان الزوج ممن ال فرض عليه وذلك الصيب غري البالغ واملغلوب على  .احلنث الصوم وال جيزئه غريه
عقله بأي وجه كانت الغلبة إال السكران فال إيالء عليه وال حنث ألن الفارائض عناه سااقطة وإذا آىل    

وإن كان  .الشراب املسكر لزمه اإليالء ألن الفرائض له الزمة ال تزول عنه بالسكرالسكران من اخلمر و
وإن  .املغلوب على عقله جين ويفيق فآىل يف حال إفاقته لزمه اإليالء وإن آىل يف حال جنوناه مل يلزماه  

 ما آليت منك وإن كنت فعلت فإاما آليت مغلوبا علاى  :آليت مين صحيحا وقال الزوج :قالت املرأة
آليت منك وأناا   :آليت يف فقال :وإذا كان ال يعرف له جنون فقالت .عقلي فالقول قوله مع ميينه

 جمنون فالقول قوهلا وعليه البينة إذا مل يعلم ذهاب عقله يف وقت جيوز أن 
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 :لتأو قا .مل أول :قد آليت مين وقال :ولو اختلفا فقالت .يكون موليا فيه يف وقت دعواها  

قد آليت وما مضى إال يوم أو أقل أو أكثر كان القول يف ذلك قوله  :قد آليت ومضت أربعة أشهر وقال
ولو قامت له بينة بإيالء وقتوا فيه  .مع ميينه وعليها البينة وإذا قامت البينة فهو مول من يوم وقتت بينتها

قال الشافعي ال يلزم اإليالء  .ا مول إيالءينغري وقتها كان موليا ببينتها وبينته وليس هذا اختالفا إاما هذ
وال يلزم اإليالء إال زوجة ثابتة النكااح أو   .إال زوجا صحيح النكاح فأما فاسد النكاح فال يلزمه إيالء



فإاا يف حكم األزواج فأما مطلقة ال رجعة له عليها يف العدة فال يلزمه  .مطلقة له وعليها رجعة يف العدة
وكذلك ال يلزمه إيالء من مطلقة ميلك رجعتها إذا كان إيالؤه منها بعاد   . يف العدةإيالء منها وإن آىل

واإليالء من كال   :قال الشافعي رمحه اهلل .مضي العدة ألاا ليست يف معاين األزواج إذا مضت عدهتا
  .زوجة مسلمة أوذمية أوأمة سواء الخيتلف يف شيء

  
 الوقف  

إن فئات وإال فطلاق    :امرأته فمضت أربعة أشهر وقف وقيل له وإذا آىل الرجل من :قال الشافعي 
فإن  .ولو جامع يف األربعة األشهر خرج من حكم اإليالء وكفر عن ميينه .والفيئة اجلماع إال من عذر

أجلين يف اجلماع مل أؤجله أكثر من يوم فإن جامع فقد خرج من حكم اإليالء وعليه احلنث يف ميينه  :قال
أنا أيفء فأجلين أكثر من يوم مل أؤجله وال يتابني يل أن أؤجلاه    :وإن قال .رة كفرفإن كان هلا كفا

طلق فإن طلق لزمه الطالق وإن مل يطلاق   :كان مذهبا فإن فاء وإال قلت له :ولو قاله قائل .ثالثأ
أنا أقدر على اجلماع وال أيفء طلاق علياه السالطان     :وكذلك إن قال .طلق عليه السلطان واحدة

فإن طلق عليه أكثر من واحدة كان ما زاد عليها باطال وإاما جعلت له أن يطلق عليه واحدة ألنه  .واحدة
كان على املوىل أن يفيء أو يطلق فإذا كان احلاكم ال يقدر على الفيئة إال به فإذا امتنع قدر على الطاالق  

اص ومال وبيع وغريه عليه ولزمه حكم الطالق كما نأخذ منه كل شيء وجب عليه أن يعطيه من حد وقص
وإن  :قال .إذا امتنع من أن يعطيه وكما يشهد على طالقه فيطلق عليه وهو ممتنع من الطالق جاحد له

أنا أصبتها  :أنا أصبتها مث جب قبل أربعة أشهر فلها اخليار مكااا يف املقام معه أو فراقه وإن قال :قال
ومىت أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصابتها وإال   ىفء بلسانك :فعرض له مكانه مرض مينع اإلصابة قلنا

 ولو كان املرض عارضا هلا حىت ال يقدر على أن جيامع مثلها مل يكن  .فرقنا بينك وبينها
   
 

 1995 :صفحة 
 
ولو وقفناه  :قال .عليه سبيل ما كانت مريضة فإذا قدر على مجاع مثلها وقفناه حىت يفيء أو يطلق  

ولو أاا سألت الوقف  :قال .حىت تطهر فإذا طهرت قيل له أصب أو طلق فحاضت مل يكن عليه شيء
فوقف فهربت منه أو أقرت باالمتناع منه مل يكن عليه اإليالء حىت حتضر وختلي بينه وبني نفسها فإذا فعلت 



م ولو أاا طلبت الوقف فوقف هلا فأحرمت مكااا بإذنه أو بغري إذنه فل .فإن فاء وإال طلق أو طلق عليه
وهكذا لو ارتدت عن  .يأمرها بإحالل مل يكن عليه طالق حىت حتل مث يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق
ىفء أو طلاق وإن مل   :اإلسالم مل يكن عليه طالق حىت ترجع إىل اإلسالم يف العدة فإذا رجعت قيل لاه 

اع من قبلاها بعاد   وإذا كان منع اجلم :فال .ترجع حىت تنقضي العدة بانت منه بالردة ومضي العدة
مضي األربعة األشهر قبل الوقف أو معه مل يكن هلا الزوج سبيل حىت يذهب منع اجلماع من قبلها مث يوقف 

وإذا كان منع اجلماع من قبلها يف األربعة األشهر بشيء حتدثه غري  .مكانه ألن األربعة األشهر قد مضت
قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهر كما جعل اهلل  احليض الذي خلقه اهلل عز وجل فيها مث أبيح اجلماع من

تبارك وتعاىل له أربعة أشهر متتابعة فإذا مل تكمل له حىت ميضي حكمها استؤنفت له متتابعة كما جعلت له 
 .ولو كان آىل منها مث ارتد عن اإلسالم يف األربعة األشهر أو ارتدت أو طلقها أو خالعها :قال .أوال

ملرتد منهما إىل اإلسالم يف العدة استأنفت يف هذه احلاالت كلها أربعة أشهر من ياوم  مث راجعها أو رجع ا
حل له الفرج باملراجعة أو النكاح أو رجوع املرتد منهما إىل اإلسالم وال يشبه هذا الباب األول ألااا يف  

كن حمرمة بشيء هذا الباب صارت حمرمة كاألجنبية الشعر والنظر واجلس واجلماع ويف تلك األحوال مل ت
 :غري اجلماع وحده فأما الشعر والنظر واجلس فلم حيرم منها وهكذا لو ارتدا معا قال الشافعي رمحه اهلل

ولو آىل من امرأته مث طلق إحدى نسائه يف األربعة األشهر ومل يدر أيتهن طلق فمضت أربعة أشهر فطلبت 
ق ومىت راجعها فمضت أربعة أشهر وقفته هي اليت طلقت حلف للبواقي وكانت اليت طل :أن يوقف فقال

ال  :ولو مضت األربعة األشهر مث طلبت أن يوقف فقاال  .أبدا حىت ميضي طالق امللك كما وصفت
ليست هي  :هي اليت طلقت فهي طالق وإن قلت :إن قلت :أدري أهي اليت طلقت أم غريها قيل له

فأنت أدخلت منع اجلمااع   .ريال أد :وان قلت .حلفت هلا إن ادعت الطالق مث فئت أو طلقت
على نفسك فإن طلقتها فهي طالق وإن مل تطلقها وحلفت أاا ليست اليت طلقت أو صدقتك هي ففىء أو 

 وإن أبيت ذلك  .طلق
   
 

 1996 :صفحة 
 
ال أدري  :فإن قلت .كله طلق عليك باإليالء ألاا زوجة موىل منها عليك أن تفيء إليها أو تطلقها  

 .يك فلم حترم بذلك عليك حترميا يبينها عليك وأنت مانع الفيئة والطالق فتطلق عليكلعلها حرمت عل



فإن قامت بينة أاا اليت طلقت عليك قبل طالق اإليالء سقط طالق اإليالء وإن مل تقم بينة لزمك طاالق  
ربعاة أشاهر   وإذا آىل وبينه وبني امرأته أكثر من أ :قال .اإليالء وطالق اإلقرار معا مث هكذا البواقي

 .فإن فعلت وإال فطلق :فطلبت ذلك امرأته أو وكيل هلا أمر بالفيء بلسانه واملسري إليها كما ميكنه وقيل

وإن جامعها حمرمة أو حائضا أو هو حمارم   .وأقل ما يصري به فائيا أن جيامعها حىت تغيب احلشفة :قال
ىل منها مث جن فأصاهبا يف حال جنونه أو ولو آ .أو صائم خرج من اإليالء وأمث باجلماع يف هذه األحوال

جنت فأصاهبا يف حال جنواا خرج من اإليالء وكفر إذا أصاهبا وهو صحيح وهي جمنوناة ومل يكفار إذا   
ولو أصاهبا وهي نائمة أو مغمى عليها خرج من  .أصاهبا وهو جمنون ألن القلم عنه مرفوع يف تلك احلال

  .اإليالء وكفر

ا أحلها لزوجها وأحصنها وإاما كان فعله فعال هبا ألنه يوجب هلا املهر باإلصابة وكذلك إذا أصاهب :قال 
وإن كانت هي ال تعقل اإلصابة فلزمها هبذا احلكم وأنه حق هلا أداه إليها يف اإليالء كما يكون لاو أدى  

  .إليها حقا يف مال أو غريه برىء منه
  

 ID ' '   ملذكر وحذفها يف املؤنث ذكارت املعادود أو   القاعدة األصلية من إثبات التاء يف ا
 حذفته قال 

  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ال هو سادسهمثالثة إال رابعهم وال مخسة إ  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (بك فوقهم يومئذ مثانيةوحيمل عرش ر)  
  



  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 حت بلفظ املذكر العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صر  
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
   
 

 1997 :صفحة 
 
   

 ق املويل قبل الوقف وبعده طال 

وإذا أوقف املويل فطلق واحدة أو امتنع من الفيء بال عذر فطلق عليه احلااكم   :قال الشافعي رمحه اهلل 
واحدة فالتطليقة تطليقة ميلك فيها الزوج الرجعة يف العدة وإن راجعها يف العدة فالرجعة ثابتة عليه واإليالء 

وم راجعها وذلك يوم حيل له فرجها بعد حترميه فإن مضت أربعة أشهر قائم حباله ويؤجل أربعة أشهر من ي
وإن راجعها وهي  .وقف هلا فإن طلقها أو امتنع من الفيئة من غري عذر فطلق عليه فالطالق ميلك الرجعة

يف العدة فالرجعة ثابتة عليه فإن مضت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف فإن طلق أو مل يفىء فطلق علياه  
ى الطالق ثالثا وسقط حكم اإليالء فإن نكحت زوجا آخر وعادت إليه بنكاح بعد زوج مل يكن فقد مض

وهذا معىن القرآن ال خيالفه ألن اهلل تعاىل جعل له  :قال الشافعي .عليه حكم اإليالء ومىت أصاهبا كفر
مة كما كانات أوال  إذا امتنع من اجلماع بيمني أجل أربعة أشهر فلما طلق األوىل وراجع كانت اليمني قائ

وهكذا لو آىل مناها مث   .فلم جيز أن جيعل له أجال إال ما جعل اهلل عز وجل له مث هكذا يف الثانية والثالثة
  .طلقها واحدة أو اثنتني مث راجعها يف العدة ما كانت مل تصر أوىل بنفسها منه



أو يويل منها قبل أن يدخل هبا  وإذا طلقها فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضي عدهتا أو خيالعها :قال 
وإاماا   .فإذا فعل هذا مث نكحها نكاحا جديدا بعد العدة أو قبلها سقط حكم اإليالء عنه .مث يطلقها

سقط حكم اإليالء عنه بأاا قد صارت لو طلقها مل يقع عليها طالقه وال جيوز أن يكون عليه حكم اإليالء 
عد لو طلقها ثالثا هبذه العلة ولو جاز أن تبني امرأة املويل وكذلك يكون ب .وهو لو أوقع الطالق مل يقع

منه حىت تصري أملك بنفسها منه مث ينكحها فيعود عليه حكم اإليالء إذا نكحها جاز هذا بعد طالق الثالث 
وهكذا الظهار مثل اإليالء  .وزوج غريه ألن اليمني قائمة بعينها يكفر إذا أصاهبا وكانت قائمة قبل الزوج

قال  .أنه يعود عليه اإليالء ما بقي من طالق الثالث شيء :والقول الثاين :قال الربيع .تلفانال خي
وإذا بانت امرأة املتظهر منه ومل حيبسها بعد الظهار ساعة مث نكحها نكاحا جديدا مل يعد عليه  :الشافعي

ر ساعة مث بانت منه لزماة  ولو حبسها بعد التظه .التظهر ألنه مل يلزمه يف امللك الذي تظهر منها كفارة
التظهر ألنه قد عاد ملا قال وكذلك لو ماتت يف الوجهني معا قال الشافعي وإاما جعلت عليه الكفارة ألااا  

  .أال ترى أنه لو حلف ال يصيب غري امرأته فأصاهبا كانت عليه كفارة مع املأمث بالزنا .ميني لزمته
  
   
 

 1998 :صفحة 
 
   

 ة والعبد من امرأته إيالء احلر من األم 
  
 وأهل الذمة واملشركني  

فإن آىل من امرأته وهي أمة مث اشتراها ساقط   .قال الشافعي وإيالء احلر من امرأته األمة واحلرة سواء 
اإليالء بانفساخ النكاح فإن خرجت من ملكه مث نكحها أمة أو حرة مل يعد اإليالء ألن ملكه هاذا غاري   

ا العبد يويل من امرأته حرة أو أمة فتملكه سقط اإليالء بانفساخ النكاح فإن وهكذ .امللك الذي آىل فيه
عتق فنكحها أو خرج من ملكها فنكحها مل يعد اإليالء ولو أن احلر املشتري المرأته األمة بعد اإليالء منها 

نت إصاابته  واهلل ال أقربك وإن مل يصبها مل يكن عليه وقف إذا كا :أصاهبا بامللك كفر إذا كانت ميينه
بامللك كما لو آىل من أمته مل يكن موليا ألن اهلل تبارك وتعاىل إاما جعل اإليالء من األزواج فإن خرجات  



واهلل ال أقربك وأنت  :من ملكه مث نكحها مل يعد عليه اإليالء ألنه قد حنث به مرة ولو كان قد قال هلا
كاحا جديدا غري النكاح الذي آىل فيه مل يعد عليه زوجة يل مث ملكها فأصاهبا بامللك مل حينث ومىت نكحها ن

وهكذا لو كانت امرأة أحدمها أمة فارتدت  .وهكذا العبد يويل من امرأته مث متلكه مث ينكحها .اإليالء
 .فانفسخ النكاح مث نكحته بعد ال يعود اإليالء إذا حرم عليه نكاحها ألن هذا غري النكاح الذي آىل منه

باهلل أو مبا لزمه فيه ميني من تربر كان موليا وإن حلف بكل شيء له يف سبيل اهلل  وإذا حلف العبد :قال
أو بعتق مماليكه أو صدقة شيء من ماله مل يكن موليأ ألنه ال ميلك شيئا وكذلك املدبر واملكاتب ولو حلف 

الاذمي  و :قال الشاافعي  .املعتق بعضه بصدقة شيء من ماله لزمه اإليالء ألنه له ما كسب يف يومه
وكاذلك   .كاملسلم فيما يلزمه من اإليالء إذا حاكم إلينا ألن اإليالء ميني يلزمه وطالقه كطالق املسلم

أال ترى أنه لو أعتق عبده أو أصاب امرأته ألزمناه اإليالء ألن العتاق   .يلزمه من اليمني ما يلزم املسلمني
إن مل يؤجر فيه يف حاله تلك فكذلك ما سواه وإن أعتق عبده تربرا ألزمناه و .حق لغريه وإن مل يؤجر فيه

 :هو إن تصدق على املساكني مل يكفر عنه قيال  :فإن قيل .وفرض اهلل عز وجل على العباد واحد

وهكذا إن حد يف زنا مل يكفر باحلد عنه واحلدود للمسلمني كفارة للذنوب وحنن حنده إذا زىن وأتانا راضيا 
د واحد وإاما حددناه ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم رجام   حبكمنا وحكم اهلل عز وجل على العبا

  .يهوديني زنيا مبا أمره اهلل تعاىل به أن حيكم بينهم مبا أنزل اهلل
  
   
 

 1999 :صفحة 
 
   

 اإليالء باأللسنة  

وإذا تكلم بلسانه بكلمة  .إذا كان لسان الرجل غري لسان العرب فآىل بلسانه فهو مول :قال الشافعي 
 :حتتمل اإليالء وغريه كان العريب يتكلم بالكلمة وحتتمل معنيني ليس ظاهرمها اإليالء فيسأل فإن قاال 

مل أرد اإليالء فالقول قوله مع ميينه إن طلبته امرأته وإن كاان عربياا    :أردت اإليالء فهو مول وإن قال
مل أرد اإليالء دين فيما  :قال وإن .يتكلم بألسنة العجم أو بعضها فآىل فأي لسان منها آىل به فهو مول

وإن كان عربيا ال يتكلم بأعجمية فتكلم بإيالء بابعض ألسانة    .بينه وبني اهلل تعاىل وال يدان يف احلكم



وما أردت إيالء فالقول قوله مع ميينه وليس حاله كحاال الرجال    .ما عرفت ما قلت :العجم فقال
هكذا األعجمي يويل بالعربية إذا كان يعرف اإليالء و .يعرف بأنه يتكلم بلسان من ألسنة العجم ويعقله

 .مل أرد اإليالء وإن كان ال يعرف العربية صدق يف احلكم :بالعربية مل يصدق يف احلكم على أن يقول

مل أرد ايالء ولكن سبقين لساين مل يدن يف احلكم ودين فيما بينه وبني  :وإذا آىل الرجل من امرأته مث قال
  .اهلل تعاىل

  
 يالء اخلصي غري اجملبوب واجملبوب إ 

وهكذا لو كاان   .وإذا آىل اخلصي غري اجملبوب من امرأته فهو كغري اخلصي :قال الشافعي رمحه اهلل 
جمبوبا قد بقي له ما يبلغ به من املرأة ما يبلغ الرجل حىت تغيب حشفته كاان كغاري اخلصاي يف مجياع     

ىفء بلسانك ال شيء عليه غريه ألنه ممن ال جيامع  :ل لهوإذا آىل اخلصي اجملبوب من امرأته قي .أحكامه
ولو تزوج رجل امرأة مث آىل منها مث خصي ومل  :قال .مثله وإاما الفيء اجلماع وهو ممن ال مجاع عليه

 :جيب كان كالفحل ولو جب كان هلا اخليار مكااا يف املقام معه أو فراقه فإن اختارت املقام معه قيل له

إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشاافعي   :ففىء بلسانك ألنه ممن ال جيامع قال الربيع إذا طلبت الوقف
أنه يفرق بينهما وإن اختارت املقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنني إذا اختارت املقام معه بعاد  

ا آىل العنني مان  وإذ :قال الشافعي رمحه اهلل .األجل أنه ال يكون هلا خيار ثانية واجملبوب عندي مثله
امرأته أجل سنة مث خريت إال أن يطلقها عند األربعة األشهر فإن طلقها مث راجعها يف العدة عاد اإليالء عليه 

  وخريت عند

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 ائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكس  
  
   
 

 2000 :صفحة 
 



   
 إيالء الرجل مرارا  

وإذا آىل الرجل من امرأته فلما مضى شهران أو أكثر أو أقل آىل منها مرة أخرى وقاف   :قال الشافعي 
يطلق فإن فاء حنث يف اليمني األوىل واليمني الثانياة ومل  عند األربعة األشهر األوىل فإما أن يفيء وإما أن 

يعد عليه اإليالء ألنه قد حنث يف اليمينني معا وإن أراد باليمني الثانية واألوىل فكفارة واحدة وإن أراد ميينا 
كفارة واحدة جتزئه ألاما ميينان يف شيء واحد  :فأحب إيل أن لو يكفر كفارتني وقد قيل .عليه غريها

ذا لو آىل منها فلما مضت أربعة أشهر آىل ثانية قبل يوقف أو يطلق ولكنه لو آىل فوقف فطلق طالقاا  وهك
وإذا آىل  :قال .ميلك الرجعة مث آىل يف العدة مث ارجتع أو فاء مث آىل إيالء آخر كان عليه إيالء مستقبل

أشهر مث قدر عليها استؤنف لاه   الرجل من امرأته فحيل بينه وبينها بأمر ليس من قبله قبل أن يكمل أربعة
أربعة أشهر كما جعل اهلل عز وجل له أربعة أشهر متتابعة فإذا مل تكمل له حىت ميضي حكمها استؤنفت له 

ومثل أن يكون آىل منها صبية ال يقدر  .متتابعة كما جعلت له أوال وذلك مثل أن حتبس فال يقدر عليها
على مجاعها حبال وإذا صارتا يف حد من جيامع مثله وقاف   على مجاعها حبال أو مضناة من مرض ال يقدر

وإن كانت  :قال .هلما بعد أربعة شهر من يوم يقدر على مجاعهما فإن فاء وإال طلق وإن أىب طلق عليه
وسواء آىل من بكر أو ثيب  .مريضة يقدر على مجاعها حبال أو صبية جيامع مثلها فهي كالصحيحة البالغ

وإذا كان احلبس عن اجلمااع يف   . بذهاب العذرة وال يف الثيب إال مبغيب احلشفةوال فيئة يف البكر إال
األربعة األشهر ال بسبب املرأة وال منها وال أاا حرمت عليه كما حترم األجنبية إال حبال حيدثها فاإليالء له 

يفء مجاع أو يفء  الزم وال يزاد على أربعة أشهر شيئأ فإذا مضت األربعة األشهر وقف حىت يطلق أو يفيء
وذلك مثل أن يؤيل فيمرض هو أربعة أشهر فإذا مضت وقف فإن كان يقدر على اجلماع حبال  .معذور

ومثل أن يؤيل فيحبس أو يؤيل وهو حمبوس  .فال يفء له إال يفء اجلماع وإن كان ال يقدر عليه فاء بلسانه
إن مل يقدر على اجلماع حبال للحبس فاء فإذا مضت أربعة أشهر وهو يقدر على اجلماع حبال فاء أو طلق و

ىفء بلسانك فإذا قدر على اجلماع حبال وقفته مكانه  :ومن قلت له :قال الشافعي رمحه اهلل .بلسانه
وإذا آىل  :قال .فإن فاء وإال طلق أو طلق عليه وال أؤجله إىل أجل الصحيح إذا وقفته بعد أربعة أشهر

مل يوقف حىت يرجع إليه عقله فإن عقل بعد األربعة األشهر وقف فغلب على عقله فإذا مضت أربعة أشهر 
 مكانه 
   
 



 
 

 2001 :صفحة 
 
إذا مضت أربعة أشهر فإن فئت  :فإما أن يفيء وإما أن يطلق وإذا آىل الرجل من امرأته مث أحرم قيل له  

وإن آىل  .فسد إحرامك وخرجت من حكم اإليالء وإن مل تفىء طلق عليك ألنك أحدثت منع اجلماع
أنت أدخلت منع اجلماع على نفسك  :مث تظاهر وهو جيد الكفارة فإذا مضت أربعة أشهر وقف فقيل له

فإن فئت فأنت عاص باإلصابة وأنت متظاهر وليس لك أن تطأ قبل الكفارة وإن مل تفىء فطلق أو يطلاق  
  .وهكذا لو تظاهر مث آىل ألن ذلك كله جاء منه ال منها ومل حترم .عليك
  
 اختالف الزوجني يف اإلصابة  

مل يصبين فإن كانت ثيبا فالقول  :قد أصبتها وقالت :وإذا وقفنا املويل فقال :قال الشافعي رمحه اهلل 
هي  :وإن كانت بكرا أريها النساء فإن قلن .قوله مع ميينه ألاا تدعي ما تكون به الفرقة اليت هي إليه

قد أصابين وإاما أدخله بيده حىت غيب احلشافة فاذلك يفء إن    :بكر فالقول قوهلا مع ميينها وإذا قالت
وإن غلبته على نفسه حىت أدخلته بيدها فقد فاء وسقط عنه اإليالء وال كفاارة   :قال الربيع .صدقها

عليه ألنه مكره قال الشافعي وإن وقف بأاا سألت وقفه فادعى إصابتها يف األربعة األشهر وأنكرت فالقول 
  .كانت ثيبا وتصدق هي إن كانت بكرا .وقفناه بعد أربعة أشهر يصدق إن فيها كالقول إذا

  
 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من كالم  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم

 سيبويه كما 
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 لطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا ا  
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  



 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 جعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام و  
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 ن الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم م  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
   
 

 2002 :صفحة 
 
   

 من جيب عليه الظهار ومن ال جيب عليه  

الذين يظااهرون    :قال اهلل تبارك وتعاىل :فعي رمحه اهللقال الشا :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال الالئي ولدام وإام ليقولون منكرا من القول وزورا وإن اهلل 

فكل زوج جاز طالقه وجرى عليه احلكم من بالغ غري مغلوب على عقله  :قال الشافعي .لعفو غفور  
ر سواء كان حرا أو عبدا أو من مل تكمل فيه احلرية أو ذميا من قبل أن أصل الظهار كاان  وقع عليه الظها

طالق اجلاهلية فحكم اهلل تعاىل فيه بالكفارة فحرم اجلماع على املتظاهر بتحرميه للظهار حىت يكفر وكال  
 :لى عقاوهلم قاال  هؤالء ممن يلزمه الطالق وحيرم عليه اجلماع بتحرميه إذا كانوا بالغني غري مغلوبني ع

وظهار كل واحد من هؤالء يقع على زوجته دخل هبا أو مل يدخل هبا صغرية كانت أو كبرية حيل مجاعها 
ويقدر عليه أو ال حيل وال يقدر عليه بأن تكون حائضأ أو حمرمة أو رتقاء أو صغرية ال جياامع مثلاها أو   



تراها فسد النكاح والظهار حباله ال يقرهبا ولو تظاهر من امرأته وهي أمة مث اش :خارجة من هذا كله قال
حىت يكفر من قبل أن الظهار لزمه وهي زوجة وإذا تظاهر السكران لزمه الظهار فأما املغلوب على عقلاه  

وإذا تظاهر األخرس وهو يعقل اإلشارة أو الكتابة لزمه الظهار وإذا تظااهر مان    .بغري سكر فال يلزمه
أنت مثلها أو ما أشبه هذا يريد به الظهاار   :قد أشركتك معها أو قال :امرأته مث قال المرأة له أخرى

فإن عليه فيها مثل ما عليه يف اليت تظاهر منها وهو ظهار فإن مل يرد به ظهارا وال حترميا فليس بظهاار وال  
إن شاء  :ولو قال .أنت علي كظهر أمي إن شاء اهلل فليس بظهار :وإذا قال المرأة له .شيء عليه

وإذا تظاهر الرجل من امرأته مث تركها أكثر مان أربعاة    .ليس بظهار حىت يعلم أن فالنا قد شاءفالن ف
أشهر فهو متظاهر وال إيالء عليه يوقف له ألن اهلل تعاىل قد حكم يف الظهار غري حكمه يف اإلياالء فاال   

ال أيهما جعل على نفساه  يكون املتظاهر موليا وال املويل متظاهرا بأحد القولني وال يكون عليه بأحدمها إ
ألنه مطيع هلل تعاىل بترك اجلماع يف الظهار عاص لو جامع قبل أن يكفر وعاص ضرارا وال حيكم اإلياالء  
بالضرار ويأمث لو تركها الدهر بال ميني يريد ضرارا وال حيكم عليه حكم اإليالء وال حيال عماا أنازل اهلل   

  .تبارك وتعاىل فيه
  

 ID ' '   اما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عناد  والزخمشري أل
 إراهتما تغلب 

  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
   
 

 2003 :صفحة 
 
   

 الظهار  

هرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة والذين يظا  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 
من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واهلل مبا تعملون خبري فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبال أن  

 :يتماسا فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا  قال الشافعي مسعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر



الظهار واإليالء والطالق فأقر اهلل تعاىل الطالق طالقا وحكام يف   :يطلقون بثالثة أن أهل اجلاهلية كانوا
فاإذا   .اإليالء بأن أمهل املويل أربعة أشهر مث جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم يف الظهار بالكفاارة 

 .ظااهر تظاهر الرجل من امرأته يريد طالقها أو يريد حترميها بال طالق فال يقع به طالق حبال وهو مت

وكذلك إن تكلم بالظهار وال ينوي شيئا فهو متظاهر ألنه متكلم بالظهار ويلزم الظهار من لزمه الطاالق  
وإذا تظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل هبا أو بعد ما دخل هبا فهو متظاهر  .ويسقط عمن سقط عنه

ظهار وإذا طلق امرأتيه فكاان ميلاك   وإذا طلقها فكان ال ميلك رجعتها يف العدة مث تظاهر منها مل يلزمه ال
رجعة إحدامها وال ميلك رجعة األخرى فتظاهر منهما يف كلمة واحدة لزمه الظهار من اليت ميلك رجعتاها  

قال الشافعي وإذا تظاهر من أمته أم ولد كانت أو غري أم ولد مل  .ويسقط عنه من اليت ال ميلك رجعتها
الذين يظاهرون من نسائهم  وليست من نساائه وال يلزماه   و  :يلزمه الظهار ألن اهلل عز وجل يقول

للذين يؤلون مان نساائهم     :اإليالء وال الطالق فيما ال يلزمه الظهار وكذلك قال اهلل تبارك وتعاىل
والذين يرمون أزواجهم  وليسات    :تربص أربعة أشهر  فلو آىل من أمته مل يلزمه اإليالء وكذلك قال

يلتعن ألنا عقلنا عن اهلل عز وجل أاا ليست من نسائنا وإاما نساؤنا أزواجنا ولو من األزواج فلو رماها مل 
  .جاز أن يلزم واحدا من هذه األحكام لزمها كلها ألن ذكر اهلل عز وجل هلا واحد

 :فإذا قال هلا .أنت علي كظهر أمي :والظهار أن يقول الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل 

فرجك  :وكذلك لو قال هلا .أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر أمي فهو ظهارأنت مين كظهر أمي 
أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهارا وكذلك لاو  

أنت أو بدنك علي كظهر أمي أو كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهارأ  :قال
أنت علاي كظهار    :وإذا قال ألمرأته :قال .حمرم عليه كتحرمي التلذذ بظهرها ألن التلذذ بكل أمه

 أخيت أو كظهر امرأة حمرمة عليه من نسب أو رضاع قامت 
   
 

 2004 :صفحة 
 
أما الرحم فإن ما حيرم عليه من أمه حيرم عليه منها وأما الرضاع فإن النيب صلى اهلل  .يف ذلك مقام األم  

م من الرضاع ما حيرم من النسب  فأقام النيب صلى اهلل عليه وسلم الرضاع مقاام  حير  :عليه وسلم قال
معىن قول الشافعي إن اهلل عز وجل نسب الظهار إىل األم  :قال الربيع .النسب فلم جيز أن يفرق بينهما



الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم  فكل ما كان حمرما على املارء    :فقال عز من قائل
 :كما حترم األم فظاهر من امرأته فنسبه إىل من حترم عليه كحرمة األم لزمه الظهار وذلك مثل أن يقول

فاإن   :أنت علي كظهر أخيت ومل تزل أخته حمرمة عليه مل حتل له قط فكان بذلك متظاهرا قال الربياع 
الوقت حمرمة فهاي   أنت علي كظهر أجنبية مل يكن مظاهرا من قبل أن األجنبية وإن كانت يف هذا :قال

أنت علي كظهر أخيت من  :حتل له لو تزوجها واألم مل تكن حالال قط له وال تكون حالال أبدا فإن قال
الرضاعة فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حالال له وال يكاون  

له وهذه قد كانت حالال له قبل أن وليست مثل األخت من النسب اليت مل تكن حالال قط  .مظاهرا هبا
ترضعه أمها فإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه مل تكن قط حالال له يف حني ألاا ولدهتا بعاد  

أنت علي كظهر  :وكذلك امرأة أبيه فإذا قال الرجل المرأته :قال الربيع .أن صار ابنها من الرضاعة
أن يولد فهو مظاهر من قبل أاا مل تكن له حالال قط ومل يولد إال امرأة أيب فإن كان أبوه قد تزوجها قبل 

وهي حرام عليه وإن كان قد ولد قبل أن يتزوجها أبوه فقد كانت يف حني حالال له فال يكون هبا متظاهرا 
أنت علي كظهر امرأة أيب أو امرأة ابين أو امرأة رجل مساه أو امرأة  :وإن قال :قال الشافعي رمحه اهلل

أنات   :وإن قال .نها أو امرأة طلقها ثالثا مل يكن ظهارا من قبل أن هؤالء قد كن وهن حيللن لهالع
 .علي كظهر أيب أو ابين مل يكن ظهارأ من قبل أن ما يقع على النساء من حترمي وحتليل ال يقع على الرجال

ها كفارة من قبال  أنت علي كظهر أيب أو أمي مل يكن ظهارا وال علي :وإن قالت امرأة رجل له :قال
أنه ليس هلا أن توقع التحرمي على رجل إاما للرجل أن يوقعه عليها قال الشافعي ويلزم الظهار مان األزواج  

إن  :من لزمه الطالق ويلزم مبا يلزم به الطالق من احلنث ألن فيه حترميا للمرأة حىت يكفر فإذا قال المرأته
إن  :وكذلك إن قاال  .كان متظاهرا حني دخلتدخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار 

إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحهاا مل   :قدم فالن أو نكحت فالنة ولو قال المرأة مل ينكحها
 أنت علي كظهر  :يكن متظاهرا ألنه لو قال يف تلك احلال
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ل مث حرم فأما من مل حيل فال يقع علياه  أمي مل يكن متظاهرا ألنه إاما يقع التحرمي من النساء على من ح  

حترمي وال حكم حترمي ألنه حمرم فال معىن للتحرمي يف التحرمي ألنه يف احلالني قبل التحارمي وبعاده حمارم    



قال الشافعي ويروى مثل معىن ما قلت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث عن علي وابن عبااس   .بتحرمي
أنت علي كظهر أمي يريد طالقا واحدا أو ثالثا أو  :القياس وإذا قالرضي اهلل تعاىل عنهما وغريهم وهو 

وأن بينا يف حكام اهلل   .طالقا بال نية عدد مل يكن طالقا ملا وصفت من حكم اهلل عز وجل يف الظهار
تعاىل أن ليس الظهار اسم الطالق وال ما يشبه الطالق مما ليس هلل تبارك وتعاىل فيه نص حكم وال لرسول 

لى اهلل عليه وسلم وما كان خارجا من هذا مما يشبه الطالق فإاما يكون قياسا على الطالق وإذا قال اهلل ص
أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق وال ظهار عليه ألنه صرح باالطالق ومل   :الرجل المرأته

 .الق وسقط الظهاريكن لكظهر أمي معىن إال أنك حرام بالطالق وكظهر أمي حمال ال معىن له فلزمه الط

 .أنت علي حرام كظهر أمي يريد الطالق فهو طالق وإن مل يرد الطالق فهو متظاهر :وهكذا إن قال

قد أشركتك معها أو أنات   :أنت علي حرام كظهر أمي مث قال ألخرى من نسائه :وإن قال المرأته
تكون شريكتها ومعها ومثلها يف  مثلها أو أنت كهي أو ما أشبه هذا ال يريد به ظهارأ مل يلزمه ظهار ألاا

وإذا تظاهر  :قال .أاا زوجة له كهي وعاصية له كهي ومطيعة له كهي وما أشبه هذا مما ليس بظهار
الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكالم متفرق فسواء وعليه يف كل واحدة مناهن كفاارة ألن   

فر كما يطلقهن معا يف كلمة واحدة أو كالم متفرق التظاهر حترمي لكل واحدة منهن ال حتل له بعد حىت يك
فتكون كل واحدة منهن طالقا وإذا تظاهر الرجل من امرأته مرتني أو ثالثا أو أكثر يريد بكل واحدة منهن 
ظهارا غري صاحبه قبل فعليه يف كل تظاهر كفارة كما يكون عليه يف كل تطليقة تطليقة ألن التظاهر طالق 

أردت ظهارا واحدا كان واحدا كما يكون لو أراد  :ولو قاهلا متتابعة فقال .ةجعل املخرج منه كفار
وإذا تظاهر من امرأته مث كفر مث تظاهر منها مرة أخرى كفار مارة    .طالقا واحدا وإبانة بكلمة واحدة

إذا تظاهرت من فالنة امرأة له أخرى فأنت علي كظهر أمي فتظاهر مناها   :ولو قال المرأته .أخرى
إذا تظاهرت من فالنة امرأة أجنبية فأنت علي  :امرأته اليت قال هلا ذلك متظاهرا ولو قال المرأتهكان من 

إذا  :وكذلك لو قاال هلاا   .كظهر أمي فتظاهر من األجنبية مل يكن عليه ظهار ألن ذلك ليس بظهار
 طلقتها فأنت طالق فطلقها مل تكن امرأته طالقا ألنه طلق غري 
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مي أو أنت مثل أمي أو أنت عدل أمي وأراد يف الكرامة فال ظهار وإن أراد ظهارا فهاو ظهاار وإن   كأ  
  .ال نية يل فليس بظهار :قال
  
 مىت نوجب علي املظاهر الكفارة  

والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير   :قال الشافعي رمحه اهلل قال اهلل تبارك وتعاىل 
يعودون ملا قالوا أن املتظاهر حرم ماس امرأتاه    :قال الشافعي الذي علقت مما مسعت يف .يةرقبة  اآل

الذي حيرم به وال شيء يكون له خمرج  .بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار مل حيرمها بالطالق
ا حرم على نفسه كأام يذهبون إىل أنه إذا أمسك م .من أن حترم عليه به فقد وجب عليه كفارة الظهار

وال أعلم له معىن أوىل به من هذا ومل أعلم خمالفاا   .فخالفه فأحل ما حرم :أنه حالل فقد عاد ملا قال
يف أنه ليس مبعاىن   :يف أن عليه كفارة الظهار وإن مل يعد بتظاهر آخر فلم جيز أن يقال ملا مل أعلم خمالفا

ميكنه أن يطلقها ومل يطلقها فكفارة الظهار له الزمة ولو  اآلية وإذا حبس املتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما
وكذلك لو ماتت أو ارتادت   .طلقها بعد ذلك أو العنها فحرمت عليه على األبد لزمته كفارة الظهار

  .فقتلت على الردة

من قبل أن يتماسا  وقت ألن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيهاا قبال     :ومعىن قول اهلل تعاىل 
 :فإذا كانت املماسة قبل الكفارة فذهب الوقت مل تبطل الكفارة ومل يزد عليه فيها كما يقال له املماسة

أد الصالة يف وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها ألاا فرض عليه فإذا مل يؤدها يف الوقات  
و كانت إمرأته معه وهكذا ل :زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها قال :أداها قضاء بعده وال يقال له

فأصاهبا قبل أن يكفر واحدة من الكفارات أو كفر بالصوم فأصاب يف ليل الصوم مل ينتقض صومه ومضى 
ولو تظاهر منها مث مات مكانه أو ماتت مكااا قبل أن ميكنه أن يطلاق مل يكان علياه     .على الكفارة

ج له عليها فيه الرجعة أو ال رجعة له مل ولو تظاهر منها فأتبع التظاهر طالقا حتل له بعده قبل زو .ظهار
يكن عليه بعد الطالق كفارة ألنه أتبعها الطالق مكانه فإن راجعها يف العدة فعليه الكفارة يف الايت ميلاك   
رجعتها ولو طلقها ساعة نكحها ألن مراجعتها بعد الطالق أكثر من حبسها بعد الظهار وهاو ميكناه أن   

ها طالقا ال ميلك فيه الرجعة مث نكحها مل تكن عليه كفارة ألن هذا ملك غري يطلقها ولو تظاهر منها مث أتبع
أال ترى أنه لو تظاهر منها بعد طالق ال ميلك فيه الرجعة مل يكن فيه  .امللك األول الذي كان فيه الظهار

 متظاهرأ ولو طلقها ثالثا أو طالقا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه سقط عنه 
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الظهار ولو نكحها بعد زوج مل يكن متظاهرأ ملا وصفت وبأن طالق ذلك امللك قد مضى وحرمات مث    

نكحها فكانت مستأنفة حكمها حكم من مل تنكح قط إذا سقط الطالق سقط ما كان يف حكمه وأقل من 
الظهار ولو  ولو تظاهر منها مث العنها مكانه بال فصل كانت فرقة هلا يفرق بينهما وسقط .ظهار وإيالء

حبسها بعد الظهار قدر ما ميكنه اللعان فلم يالعن كانت عليه كفارة الظهار العن أو مل يالعن وإذا تظاهر 
املسلم من امرأته مث ارتد أو ارتدت مع الظهار فإن عاد املرتد منهما إىل اإلسالم يف العدة فحبس قدر ماا  

د منهما إىل اإلسالم أو مل يعد املرتد منهما إىل اإلسالم ميكنه الطالق لزمه الظهار وإن طلقها مع عودة املرت
فال ظهار عليه إال أن يتناكحا قبل أن تبني منه بثالث فيعود عليه الظهار وإذا تظاهر الرجل من امرأته وهي 
أمة مث عتقت فاختارت فراقه فالظهار الزم له ألنه حبسها بعد الظهار مدة ميكنه فيها الطالق ولو تظااهر  

وهي أمة فلم يكفر حىت اشتراها مل يكن له أن يقرهبا حىت يكفر ألن كفارة الظهار لزمته وهاي أماة   منها 
إن  :وإن قال .أنت علي كظهر أمي إن شاء اهلل مل يكن ظهارأ :وإذا قال الرجل المرأته .زوجة

وإن شااءت   .وكذلك إن شئت فلم تشأ فلايس بظهاار   .شاء فالن مل يكن ظهارا حىت يشاء فالن
واهلل ال أمار باك    :أنت علي كظهر أمي واهلل ال أقربك أو قال :واذا قال الرجل المرأته .ارفظه

إن قدمت الفيئاة   :وأنت علي كظهر أمي فهو مول متظاهر يؤمر بأن يكفر للظهار من ساعته ويقال له
قبل كفارة قبل األربعة األشهر فهو خري لك وإن فئت كنت خارجا هبا من حكم اإليالء وعاصيا إن قدمتها 

الظهار فإن أخرهتا إىل أن متضي أربعة أشهر فسألت امرأتك أن توقف لإليالء وقفت فإن فئت خرجت من 
طلق وإال طلقنا عليك مث هكذا كلما راجعت يف العدة فمضت أربعة أشهر  :اإليالء وإن مل تفىء قيل لك

قبلك بأمر أدخلته على نفسك توقف كما يوقف من ال ظهار عليه من قبل أن احلبس عن اجلماع جاء من 
أعتق مكانك أو  :أنا أكفر قيل :قدمت اإليالء قبل الظهار أو الظهار قبل اإليالء وإذا قال عند الوقوف

أطعم إن كنت ممن له أن يطعم وىفء وال امهلك أكثر مما ميكنك ذلك فإن كنت مريضا ففيأتك باللسان وإن 
األشهر بأن تفيء أو تطلق وال جيوز أن جنعل لك سنة ذلك شهران وإاما أمرت بعد  :أصوم قلنا :قلت

ما أمهلك به إال ما أمهلك إذا مل يكن عليك ظهار والفيئاة   :قيل .أمهلين بالعتق واإلطعام :فإن قال
  .يف اليوم وما أشبهه



  
 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن

 احلذف فيه 
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 باب عتق املؤمنة يف الظهار  

والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا  قال   :قال اهلل تعاىل 
فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو مثنها مل جيزه فيها إال  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

فتحرير رقبة مؤمناة     :ال جتزئه رقبة على غري دين اإلسالم ألن اهلل عز وجل يقول يف القتلحترير رقبة و
وكان شرط اهلل تعاىل يف رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل واهلل تعاىل أعلم على أن ال جيزىء رقباة يف  

شهود يف ثالثة مواضاع  الكفارة إال مؤمنة كما شرط اهلل عز وجل العدل يف الشهادة يف موضعني وأطلق ال
فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط اهلل عز وجل فيما شرط فيه واستدللنا علاى أن ماا أطلاق مان     
الشهادات إن شاء اهلل تعاىل على مثل معىن ما شرط وإاما رد هلل عز ذكره أموال املسلمني على املسلمني ال 

وأحب إيل أن ال  :وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قالعلى املشركني فمن أعتق يف ظهار غري مؤمنة فال جيزئه 
يعتق إال بالغة مؤمنة فإن كانت أعجمية فوصفت اإلسالم أجزأته أخربنا مالك عن هالل بن أساامة عان   

يا رسول اهلل  :أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت :عطاء بن يسار عن عمر بن احلكم أنه قال
أكلاها الاذئب    :فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت إن جارية يل كانت ترعى غنمأ يل

فأسفت عليها وكنت من بين آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل علياه  
 .فأعتقها    :أنت رسول اهلل قال :من أنا  فقالت  :يف السماء فقال :وسلم  أين اهلل  فقالت

ياء يا رسول اهلل كنا نصنعها يف اجلاهلية كنا نأيت الكهان فقال النيب صلى اهلل علياه  قال عمر بن احلكم أش
إاما ذلك شيء جيده أحدكم يف نفساه فاال     :وكنا نتطري فقال :وسلم  ال تأتوا الكهان  فقال عمر

يب اسم الرجل معاوية بن احلكم كذلك روى الزهري وحيىي بن أ :يصدنكم قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل



كثري قال الشافعي وإذا أعتق صبية أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء اهلل تعاىل ألنا نصلي عليها ونورثها 
وإن أعتق مرتدة عن اإلسالم مل جتزىء ولو رجعت بعد عتقه إياها إىل اإلسالم  .وحنكم هلا حكم اإلميان

تشري به وتصلي أجزأت عناه إن   وإن ولدت خرساء على اإلميان وكانت .ألنه أعتقها وهي غري مؤمنة
شاء اهلل تعاىل وإن جاءتنا من بالد الشرك مملوكة خرساء فأشارت باإلميان وصلت وكانت إشارهتا تعقال  

وإن سبيت صبية مع  .فأعتقها أجزأت إن شاء اهلل تعاىل وأحب إيل أن ال يعتقها إال أن ال تتكلم باإلميان
 أبويها كافرين فعقلت ووصفت اإلسالم إال 
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 .أاا مل تبلغ فأعتقها عن ظهاره مل جتزىء حىت تصف اإلسالم بعد البلوأ فإذا فعلت فأعتقها أجزأت عنه  

أن تشهد أن ال إله إال  :ووصفها اإلسالم .وإذا وصفت اإلسالم بعد البلوأ فأعتقها مكانه أجزأت عنه
ن دين فإذا فعلت فهذا كمال وصف اإلسالم وأحاب  اهلل وأن حممدأ رسول اهلل وتربأ مما خالف اإلسالم م
  .إيل لو امتحنها باإلقرار بالبعث بعد املوت وما أشبهه

  
 من جيزيء من الرقاب إذا أعتق ومن ال جيزيء  

ال جيزىء يف ظهار وال رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق ألن ذلك يضع  :قال الشافعي رمحه اهلل 
مكاتب أدى من جنومه شيئا أو مل يؤد ألنه ممنوع من بيعه فإذا عجز املكاتاب أو   من مثنها وال جيزىء فيها

وال جتزىء أم الولد يف قول من ال يبيعها وجتزىء  .أختار العجز فأعتق بعد عجزه أو اختياره العجز أجزأه
عبدأ لاه   يف قول من يرى للسيد بيعها وجيزىء املدبر ألنه يباع وكذلك جيزىء املعتق إىل أجل وإن أعتق

وإن أعتق ما يف بطن أمته عن ظهاره أو رقباة   .مرهونأ أو جانيأ جناية فأدى الرهن أو اجلناية أجزأ عنه
لزمته مث ولدته تاما مل جيزه ألنه أعتقه وال يدري أيكون أو ال يكون وال جيزىء من العتق إال عتق من صار 

يوم وقع العتق أجزأ عنه وإن مل يثبات ذلاك مل   وإن أعتق عبدأ له غائبأ فأثبت أنه كان حيا  .إىل الدنيا
وإن وجبت عليه رقبة فاشترى  .جيزىء عنه ألنه على غري يقني من أنه أعتق ألن العتق ال يكون إال حلي

من يعتق عليه عتق عليه إذا ملكه وكان عتقه وصمته سواء ساعة ميلكه يعتق عليه وال جيزئه عتقه وبأي وجه 
ولو كان عبد بني رجلني فأعتقه أحادمها   .الرق فأعتقه بعد امللك أجزأ عنه ملك عبدأ له يثبت له عليه



 .وهو موسر ينوي أن يكون حرأ عن ظهاره أجزأه من قبل أنه مل يكن لشريكه أن يعتق وال يرد عتقاه 

ولو كان معسرا فأعتقه عن ظهاره فعتق نصفه مث ملك نصفه بعد ما أعتقه عن ظهاره أجزأه ألنه أعتق رقبة 
أو لكم يدخل هذه الدار فهو حر مث أمر أحدهم أن يادخل   :ولو كان قال لعبيد له .عن ظهاره تامة

الدار ونوى أن يعتق باحلنث عن ظهار مل جيزه إذا دخل الدار فعتق عليه ألنه يعتق باحلنث بكل حال ومينع 
عبدك فأعتقه  لك علي عشرة دنانري على أن تعتق :ولو قال له رجل .من بقي من رقيقه أن يعتق حبنث

عن ظهاره وأخذ العشرة مل جيزه ألنه أخذ عليه جعال ولو أخذ اجلعل وأعتقه مث رده مل جيزه ولو أخذ اجلعل 
أوال مث أعتقه عن ظهاره أجزأه قال الشافعي وال جيزئه أن يعتق رقبة عن ظهاره وال واجب عليه إال بنياة  

 أن يقصد بالعتق قصد واجب  ومجاع ذلك .يقدمها قبل العتق أو معه عن الواجب عليه
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ولو كان على رجل ظهار فأعتق عنه رجل عبدا للمعتق  .ال أن يرسل بال نية إرادة واجب وال تطوع  

ولو كان الذي عليه الظهار أعطاه شيئا على أن يعتق  .بغري أمره مل جيزئه وكان والؤه لسيده الذي أعتقه
فسأله أن يعتق عنه عبدا له بعينه فأعتقه أجزأه والوالء للذي عليه الظهار الذي  عنه عبدا له بعينه أو مل يعده

وكما لو اشترى رجل من رجل عبدا فلم يقبضاه   .أعتق عنه وهذا منه كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة
وإذا وجب على الرجل  :قال .املشتري حىت يعتقه جاز عتقه وكان ضمانه منه والعتق أكثر من القبض

أو كفارتان فأعتق عبدا عنهما معا جعله عن أيهما شاء وأعتق غريه عن اآلخر ألنه قصد به قصاد  ظهاران 
 .واجب ولو أعتق آخر عنهما أجزأ هبذا املعىن ألنه قد استكمل عتق عبدين عن ظهارين نصفا بعد نصف

ل واحاد  وإذا أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن الكفارتني معا جعل ك :قال
منهما عن أيهما شاء وإن مل جيعله أجزأتا معا ألنه قصد هبما قصد كفارتني وأجزناه مبا وصافت أن كال   
واحد من الكفارتني قد أعتق فيها عبدا تاما نصفا عن واحدة مث أخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة 

قصد الكفاارة عان الظهاار    وعتقه عن نفسه للظهار لزمه ال عن امرأته فإذا قصد  .فكمل فيها العتق
ولو أعتق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن جيعل أحدمها عن ظهاره الذي أعتق عنه واآلخر عن  .أجزأته

ظهار عليه غريه مل يكن له ذلك ألن عتقهما قد مضى ال ينوي به إال أحد الظهارين فيجزئه ما ناوى وال  
عن ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها  ولو وجبت عليه رقبة فشك أن تكون :جيزئه ما مل ينو قال



كان عليه أجزأه ألنه قصد هبا قصد الواجب ومل خيرج ما وجب عليه من نيته بالعتق وإن أعتقها ال يناوي  
قتل مث علم مل يكن عليه قتل أو ظهار مث علم أن مل يكن  .واحدا من الذي عليه مل جيزئه وإن أعتقها عن

عن الذي عليه مل جتزىء عنه ألنه أعتقها على نية شيء بعينه مل جياب علياه    عليه ظهار فأراد أن جيعلها
 .وأخرج الواجب عليه فأعتق عنه وال جيزىء عنه أن يصرف النية إىل غريه مما قد أخرجه من نيته يف العتق

ولو أعتقها عن ظهاار   .ولو أعتق جارية عن ظهاره واستثىن ما يف بطنها أجزأت عنه وما يف بطنها حر
 .لى أن تعطيه شيئا مل جيزه ولو أبطل الشيء عنها بعد العتق مل جيزه ألنه أعتقها على جعل وإن تركاه ع

نعم مث أبطل ذلك فأعتقها على غري جعل يناوي هباا أن    :أعتقك على كذا فقالت :ولو كان قال هلا
  تعتق عن ظهاره

 ID ' '   أخاذه مان ابان    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله  :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 
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 ما جيزىء من الرقاب الواجبة وما ال جيزيء  

حترير رقبة مؤمنة  قال الشافعي فكان ظاهر اآلية أن كل رقباه    :قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل 
ت اآلية حمتملة أن يكاون  جمزئة عمياء وقطعاء ومعيبة ما كان العيب إذا كانت فيها احلياة ألاا رقبة وكان

ومل أر أحدا ممن مضى من أهل العلم وال حكي يل عناه وال   :قال .أريد هبا بعض الرقاب دون بعض
بقي خالف يف أن من ذوات النقص من الرقاب ما ال جيزىء فدل ذلك على أن املراد من الرقاب بعضاها  

ما جيزىء فدل ذلك على أن من ومل أعلم خمالفأ ممن مضى يف أن من ذوات النقص  :قال .دون بعض
ومل أر شيئا أعدل يف معىن ما ذهبوا إليه إال ما أقول واهلل تعاىل أعلام   :قال .ذوات العيب ما جيزىء

ومجاعة أن األغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل وال يكون العمل تاما حىت تكون يدا اململاوك باطشاتني   
وإن كاان   .حدة ويكون يعقل فإذا كان هكذا أجزأهورجاله ماشيتني ويكون له بصر وإن كان عينا وا

أبكم أو أصم أو أمحق أو جين ويفيق أو ضعيف البطش أو املشي أو أعور أو معيبا عيبا ال يضار بالعمال   



ضررا بينا وأنظر كل نقص كان يف اليدين والرجلني فإن كان يضر بالعمل ضررا بينا مل جيز عنه وإن كان 
والذي يضر به ضررا بينا قطع أو شلل اليد كلها أو شلل اإلهبام أو قطعها وذلك ال يضر به ضررا بينا أجزأه 

يف املسبحة والوسطى معا وكل واحدة منهما على االنفراد بينة الضرر بالعمل والذي ال يضر ضررا بيناا  
ا شلل اخلنصر أو قطعها فإن قطعت اليت إىل جنبها من يدها أضر ذلك بالعمل فلم جيز ألن قطعت إحادامه 

من يد واألخرى من يد أخرى مل يضر بالعمل ضررا بينا مث اعترب هذا يف الرجلني على هذا املعىن واعتربه يف 
البصر فإن كان ذاهب إحدى العينني ضعيف األخرى ضعفا يضر بالعمل ضررا بينا مل جيز وإن مل يكن يضر 

ري وجتزىء األنثى الرتقااء والاذكر   بالعمل ضررا بينا أجزأه وسواء هذا يف الذكر واألنثى والصغري والكب
وجتزىء الرقاب مع كل عيب ال يضر بالعمل ضررا بيناا   .اجملبوب واخلصي وليس هذا من العمل بسبيل

والذي يفيق وجين جيزىء وإذا كان اجلنون مطبقا مل جيز وجيزىء املريض ألنه قد يرجى أن يصح والصاغري  
ريض ما كان ما مل يكن معضوبا عضبا ال يعمل معه عمال ألنه قد يكرب وإن مل يكرب ومل يصح وسواء أي م

  .تاما أو قريبا من التمام كما وصفت

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمان مل جياد     :من له الكفارة بالصيام يف الظهار قال اهلل عز وجل 
 فصيام شهرين متتابعني من قبل 
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  .د املتظاهر رقبة يعتقها وكان يطيق الصوم فعليه الصومأن يتماسا  قال الشافعي فإذا مل جي  

  .ومن كان له مسكن وخادم وليس له مملوك غريه وال ما يشتري به مملوكا غريه كان له الصوم 

وكذلك لو كان له مثن مملوك كان عليه أن  .ومن كان له مملوك غري خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق 
ولاو   .ن ترك أن يشتري به وهو واحد فأعسر كان لاه أن يصاوم  فإ :قال .يشتري مملوكا فيعتق

وجبت عليه كفارة الظهار وهو معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر مث أيسر قبل أن يدخل يف الصوم كان 
قال الشافعي وحكم وقت مرضه يف الكفارة  .عليه أن يعتق ومل يكن له أن يصوم يف حال هو فيها موسر

قال الربيع وقد قال  .لصالة حني يصلي بوضوء أو تيمم أو مريض أو صحيححني يكفر كما حكمه يف ا
قال الشافعي ولو كان عند الكفارة غري واجد فعرض عليه رجال   .حكمه يوم حينث يف الكفاره :مرة

أن يهب له عبدأ أو أوصى له أو تصدق عليه به أو ملكه بأي وجه ما كان امللك مل يكن عليه قبوله وكان 



قاال   .ختيار له قبوله وعتقه غري املرياث فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقاه أو عتاق غاريه   له رده واال
وال جيب عليه عتق عبد اشتراه  .ولو اشتراه على نية أن يعتقه كان له أن يسترقه ويعتق غريه :الشافعي

م حىت أيسر فعليه أبدأ حىت يعتقه أو يوجب عتقه تربرا قال الشافعي فإذا كان له الصيام فلم يدخل يف الصيا
وإن دخل فيه قبل أن يوسر مث أيسر كان له أن ميضي يف الصيام واالختيار له أن يادع الصاوم    .العتق

ويعتق كما يتيمم فتحل له الصالة فإن مل يدخل فيها حىت جيحد املاء مل يكن له أن يصلي حىت يتوضأ وإن 
أنت حر الساعة عان الظهاار أن    :لعبد لهدخل فيها مث وجد املاء كان له أن ميضي يف صالته وإن قال 

تظهر به كان حرا الساعة ومل جيزه عن ظهار أن يتظهره ألنه أعتقه ومل جيب عليه الظهار ومل يكن لسابب  
هذا عن ميني إن حنثت هبا ومل حيلف مل جيزه ألناه مل يكان    :وكذلك لو أطعم مساكني فقال .منه

كما يكون له املاال فياؤدي    .أن حينث فيجزئه ذلك بسبب من اليمني والسبب أن حيلف مث يكفر قبل
زكاته قبل أن حيول احلول فيجزئه ألن بيده سبب ما تكون به الزكاة ولو مل يكن بيده ماال فياه زكااة    

أو قال عن مال إن أفدته فوجبت علي فيه الزكاة  .فتصدق بدراهم مل جيزه ألنه مل يكن بسبب من زكاة
  .ه ألنه مل يكن بسبب من زكاةمث أفاد ما ال فيه زكاة مل جيز

  
 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
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 الكفارة بالصيام  

ين يف الظهار مل جيزه إال أن يكونا متتابعني كما ومن وجب عليه أن يصوم شهر :قال الشافعي رمحه اهلل 
ومىت أفطر من عذر أو غري عذر فعليه أن يستأنف وال يعتد مبا مضاى مان صاومه     .قال اهلل عز ذكره

ياوم   :وكذلك إن صام يف الشهرين يوما من األيام اليت اى النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها وهي مخس
لثالث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضيهن ومل يعتد هبن وال مبا كاان  الفطر أو يوم األضحى وأيام مىن ا



ومىت دخل عليه شيء يفطره يف يوم من صومه استأنف الصاوم حاىت ياأيت     .قبلهن واعتد مبا بعدهن
إذا صام باألهلة صام هاللني وإن كانا تسعة أو مثانية ومخساني أو   .بالشهرين متتابعني ليس فيهما فطر

صام بعد مضي يوم من اهلالل أو أكثر صام بالعد الشهر األول وباهلالل الشاهر الثااين مث    ستني يوما وإذا
ولو صام شهرين متتابعني بال نية للظهار مل جيزه حاىت   :أكمل على العدد األول بتمام ثالثني يوما قال

أن حييل الصوم  ولو نوى أن يصوم شهرين متتابعني فصام أياما مث نوى .يقدم النية قبل الدخول يف الصوم
بعد األيام تطوعا فصام أياما أو يوما ينوي به التطوع مث وصل صومه ينوي به صوم الشاهرين بالشاهرين   
الواجبني عليه مل يعتد مبا مضى من صومه قبل األيام اليت تطوع هبا وال يصوم األيام اليت تطوع فيها واعتاد  

نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه مث أفاق قبال   ولو .بصومه من يوم نوى فلم يفصل بينه بتطوع وال فطر
الليل أو بعده ومل يطعم أجزأ إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقله ولو أغمي عليه قبل الفجر مل جيزه ألنه مل 
يدخل يف الصوم وهو يعقله ولو أغمي عليه فيه ويف يوم بعده أو يف أكثر ومل يطعم اساتأنف الصاوم ألن   

ولو صاام   :قال .عليه قبل أن يفيق أنه غري صائم عن ظهار ألنه ال يعقلهحكمه يف اليوم الذي أغمي 
أحدمها شهر رمضان مل جيزه واستأنف الصوم ال جيازىء   :مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهار شهرين

رمضان من غريه ألنه إذا رخص له يف فطره باملرض والسفر فإاما خيفف عنه فإذا مل خيففه عن نفساه فاال   
ا وال صوما عن غريه وعليه أن يستأنف شهرين ويقضي شهر رمضان ألنه صامه بغري نية شهر يكون تطوع

وال جيزئه يف صوم واجب عليه إال أن يتقدم بنيته قبل الفجر فإن مل يتقدم بنيتاه قبال    :قال .رمضان
وم منه غري ألن كل ي .الفجر مل جيزه ذلك اليوم وال جيزئه إال أن ينوي كل يوم منه على حدته قبل الفجر

صاحبه وإن دخل يف يوم منه بنية جتزئه مث عزبت عنه النية يف آخر يومه أجزأه ألن النية بالدخول ال يف كل 
 طرفة عني منه فإذا أحال النية فيه إىل أن جيعله تطوعا أو واجبا غري 
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 الكفارة بالصيام  

وم شهرين يف الظهار مل جيزه إال أن يكونا متتابعني كما ومن وجب عليه أن يص :قال الشافعي رمحه اهلل 
ومىت أفطر من عذر أو غري عذر فعليه أن يستأنف وال يعتد مبا مضاى مان صاومه     .قال اهلل عز ذكره



ياوم   :وكذلك إن صام يف الشهرين يوما من األيام اليت اى النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها وهي مخس
مىن الثالث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضيهن ومل يعتد هبن وال مبا كاان   الفطر أو يوم األضحى وأيام

ومىت دخل عليه شيء يفطره يف يوم من صومه استأنف الصاوم حاىت ياأيت     .قبلهن واعتد مبا بعدهن
إذا صام باألهلة صام هاللني وإن كانا تسعة أو مثانية ومخساني أو   .بالشهرين متتابعني ليس فيهما فطر

ا وإذا صام بعد مضي يوم من اهلالل أو أكثر صام بالعد الشهر األول وباهلالل الشاهر الثااين مث   ستني يوم
ولو صام شهرين متتابعني بال نية للظهار مل جيزه حاىت   :أكمل على العدد األول بتمام ثالثني يوما قال

مث نوى أن حييل الصوم ولو نوى أن يصوم شهرين متتابعني فصام أياما  .يقدم النية قبل الدخول يف الصوم
بعد األيام تطوعا فصام أياما أو يوما ينوي به التطوع مث وصل صومه ينوي به صوم الشاهرين بالشاهرين   
الواجبني عليه مل يعتد مبا مضى من صومه قبل األيام اليت تطوع هبا وال يصوم األيام اليت تطوع فيها واعتاد  

ولو نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه مث أفاق قبال   .ربصومه من يوم نوى فلم يفصل بينه بتطوع وال فط
الليل أو بعده ومل يطعم أجزأ إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقله ولو أغمي عليه قبل الفجر مل جيزه ألنه مل 
يدخل يف الصوم وهو يعقله ولو أغمي عليه فيه ويف يوم بعده أو يف أكثر ومل يطعم اساتأنف الصاوم ألن   

ولو صاام   :قال .أغمي عليه قبل أن يفيق أنه غري صائم عن ظهار ألنه ال يعقله حكمه يف اليوم الذي
أحدمها شهر رمضان مل جيزه واستأنف الصوم ال جيازىء   :مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهار شهرين

رمضان من غريه ألنه إذا رخص له يف فطره باملرض والسفر فإاما خيفف عنه فإذا مل خيففه عن نفساه فاال   
ن تطوعا وال صوما عن غريه وعليه أن يستأنف شهرين ويقضي شهر رمضان ألنه صامه بغري نية شهر يكو

وال جيزئه يف صوم واجب عليه إال أن يتقدم بنيته قبل الفجر فإن مل يتقدم بنيتاه قبال    :قال .رمضان
ن كل يوم منه غري أل .الفجر مل جيزه ذلك اليوم وال جيزئه إال أن ينوي كل يوم منه على حدته قبل الفجر

صاحبه وإن دخل يف يوم منه بنية جتزئه مث عزبت عنه النية يف آخر يومه أجزأه ألن النية بالدخول ال يف كل 
 طرفة عني منه فإذا أحال النية فيه إىل أن جيعله تطوعا أو واجبا غري 

   
 

 2013 :صفحة 
 
   

 الكفارة بالصيام  



أن يصوم شهرين يف الظهار مل جيزه إال أن يكونا متتابعني كما  ومن وجب عليه :قال الشافعي رمحه اهلل 
ومىت أفطر من عذر أو غري عذر فعليه أن يستأنف وال يعتد مبا مضاى مان صاومه     .قال اهلل عز ذكره

ياوم   :وكذلك إن صام يف الشهرين يوما من األيام اليت اى النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها وهي مخس
وأيام مىن الثالث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضيهن ومل يعتد هبن وال مبا كاان   الفطر أو يوم األضحى
ومىت دخل عليه شيء يفطره يف يوم من صومه استأنف الصاوم حاىت ياأيت     .قبلهن واعتد مبا بعدهن

إذا صام باألهلة صام هاللني وإن كانا تسعة أو مثانية ومخساني أو   .بالشهرين متتابعني ليس فيهما فطر
ني يوما وإذا صام بعد مضي يوم من اهلالل أو أكثر صام بالعد الشهر األول وباهلالل الشاهر الثااين مث   ست

ولو صام شهرين متتابعني بال نية للظهار مل جيزه حاىت   :أكمل على العدد األول بتمام ثالثني يوما قال
أياما مث نوى أن حييل الصوم ولو نوى أن يصوم شهرين متتابعني فصام  .يقدم النية قبل الدخول يف الصوم

بعد األيام تطوعا فصام أياما أو يوما ينوي به التطوع مث وصل صومه ينوي به صوم الشاهرين بالشاهرين   
الواجبني عليه مل يعتد مبا مضى من صومه قبل األيام اليت تطوع هبا وال يصوم األيام اليت تطوع فيها واعتاد  

ولو نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه مث أفاق قبال   .وال فطربصومه من يوم نوى فلم يفصل بينه بتطوع 
الليل أو بعده ومل يطعم أجزأ إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقله ولو أغمي عليه قبل الفجر مل جيزه ألنه مل 
يدخل يف الصوم وهو يعقله ولو أغمي عليه فيه ويف يوم بعده أو يف أكثر ومل يطعم اساتأنف الصاوم ألن   

ولو صاام   :قال .م الذي أغمي عليه قبل أن يفيق أنه غري صائم عن ظهار ألنه ال يعقلهحكمه يف اليو
أحدمها شهر رمضان مل جيزه واستأنف الصوم ال جيازىء   :مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهار شهرين

ال رمضان من غريه ألنه إذا رخص له يف فطره باملرض والسفر فإاما خيفف عنه فإذا مل خيففه عن نفساه فا  
يكون تطوعا وال صوما عن غريه وعليه أن يستأنف شهرين ويقضي شهر رمضان ألنه صامه بغري نية شهر 

وال جيزئه يف صوم واجب عليه إال أن يتقدم بنيته قبل الفجر فإن مل يتقدم بنيتاه قبال    :قال .رمضان
ألن كل يوم منه غري  .جرالفجر مل جيزه ذلك اليوم وال جيزئه إال أن ينوي كل يوم منه على حدته قبل الف

صاحبه وإن دخل يف يوم منه بنية جتزئه مث عزبت عنه النية يف آخر يومه أجزأه ألن النية بالدخول ال يف كل 
  طرفة عني منه فإذا أحال النية فيه إىل أن جيعله تطوعا أو واجبا غري

   
 
 
 



 2015 :صفحة 
 
   

 الكفارة باإلطعام  

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من   :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي 
فمن تظاهر ومل جيد رقبة ومل  :قبل أن يتماسا فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا  قال الشافعي رمحه اهلل

 .يستطع حني يريد الكفارة عن الظهار صوم شهرين متتابعني مبرض أو علة ما كانت أجزأه أن يطعام 

وال جيزئه أن يطعم أقل من ستني مسكينا كل مسكني مدا من طعام بلده الذي يقتاته حنطة أو شعريا  :قال
أو أرزا أو مترا أو سلتا أو زبيبا أو أقطا ولو أطعم ثالثني مسكينا مدين مدين يف يوم واحد أو أيام متفرقة مل 

وال عن اهلل عز وجل إذا أوجب طعام جيزه إال عن ثالثني وكان متطوعا مبا زاد كل مسكني على مد ألن معق
ستني مسكينا أن كل واحد منهم غري اآلخر كما كان ذلك معقوال عنه يف عدد الشهود وغريمها مما أوجب 

وإن  .وال جيزئه أن يعطيهم مثن الطعام أضعافا وال يعطيهم إال مكيلة طعام لكل واحد وال جيزئه أن يغديهم
الطعام خيتلف فال أدري لعل أحدهم يأخذ أقل من مد واآلخر أكثر  أطعمهم ستني مدأ أو أكثر ألن أخذهم

ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إاما سن مكيلة الطعام يف كل ما أمر به من كفارة وال جيزئه أن يعطيهم 
وكل مسكني أعطاه مدا  .دقيقا وال سويقا وال خبزأ حىت يعطيهم حبا وال جيوز أن يكسوهم مكان الطعام

وال  .عنه ما خال أن يكون مسكينا جيرب على نفقته فإنه ال جيزئه أن يعطي مسكينا جيرب على نفقتاه أجزأ 
جيزئه إال مسكني مسلم وسواء الصغري منهم والكبري وال جيزئه أن يطعم عبدا وال مكاتبا وال أحدا على غري 

 أعاد الكفارة ملسكني غريه وإن أعطى رجال وهو يراه مسكينا فعلم بعد أنه أعطاه وهو غين .دين اإلسالم
إين مسكني وال يعلام   :ولو شك يف غناه بعد أن يعطيه على أنه مسكني فليست عليه إعادة ومن قال له

ويكفر يف الطعام قبل املسيس ألاا يف  :غناه أعطاه وسواء السائل من املساكني واملتعفف يف أنه جيزىء قال
  .معىن الكفارة قبلها

ون له أن يبعض الكفارة وال يكفر إال كفارة كاملة من أي الكفارات كفر ال يكون له قال الشافعي وال يك 
أن يعتق نصف رقبة مث ال جيد غريها فيصوم شهرا وال يصوم شهرا مث ميرض فيطعم ثالثني مسكينا وال يطعم 

فاة  وإن فرق الطعام يف أياام خمتل  :قال .مع نصف رقبة حىت يكفر أي الكفارات وجبت عليه بكماهلا



أجزأه إذا أتى على ستني مسكينا قال الشافعي وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد مبد رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه وسلم ال ختتلف 

   
 

 2016 :صفحة 
 
الكفارات وكيف ختتلف وفرض اهلل عز وجل تنزل على رسوله وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ماا    

 وز أن يكون مبد من مل يولد يف عهده أو مبد أحدث بعد مده بيوم واحد يدل على أنه مبده وكيف جي

 كتاب اللعان  

والذين يرمون احملصنات مث مل   :قال اهلل تعاىل :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
ن ذلك إذا طلبات  قال الشافعي مث مل أعلم خمالفا يف أ .يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة  اآلية

وهكذا كل ما أوجبه اهلل تعااىل   .ذلك املقذوفة احلرة ومل يأت القاذف بأربعة شهداء خيرجونه من احلد
 :فما احلجة يف ذلك قيل :فإن قال قائل .ألحد وجب على اإلمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال

فال يسرف يف القتل  فبني أن السالطان   ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا  :قول اهلل تعاىل امسه
وإن   :فمن عفي له من أخيه شيء  فجعل العفو إىل الويل وقاال   :للويل مث بني فقال يف القصاص

طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بياده  
  :النفس بالنفس  إىل قوله  :ألهلها وقال يف والقتلعقدة النكاح  فأبان يف هذه اآليات أن احلقوق 

فأبان اهلل عز وجل أن ليس حتما أن يأخذ هذا من وجب له وال أن حتماا أن   :واجلروح قصاص  قال
وإذا قاذف   :قاال  .يأخذه احلاكم ملن وجب له ولكن حتما أن يأخذه احلاكم ملن وجب له إذا طلبه

 .أو مل يفارقها ومل تعفه مث طلبته التعن أو حد إن أىب أن يلتعن الرجل زوجته فلم تطلب احلد حىت فارقها

والاذين يرماون     :وقال اهلل تعاىل .وكذلك لو ماتت كان لوليها أن يقوم به فيلتعن الزوج أو حيد
 :أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني  إىل قوله

 عليها إن كان من الصادقني  قال الشافعي فكان بينا يف كتاب اهلل عز وجل أن اهلل أخارج  أن غضب اهلل 
أربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كاان   :الزوج من قذف املرأة بشهادته

قذفها باه مان الزناا    من الكاذبني كما أخرج قاذف احملصنة غري الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها مبا 
وكانت يف ذلك داللة أن ليس على الزوج أن يلتعن حىت تطلب املرأة املقذوفة حدها وكما ليس على قاذف 



وكانت يف اللعان أحكام بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم   :قال .األجنبية حد حىت تطلب حدها
  الفرقة بني الزوجني ونفي الولد قد ذكرناها يف مواضعها :منها
   
 

 2017 :صفحة 
 
   

 من يالعن من األزواج ومن ال يالعن  

وملا ذكر اهلل عز وجل اللعان على األزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز  :قال الشافعي رمحه اهلل 
وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض وسواء كان الزوجان حرين مسلمني أو كان  .طالقه ولزمه الفرض
مملوكا أو كانا مملوكني معا أو كان الزوج مسلم والزوجة ذمية أو كانا ذميني حتاكماا   أحدمها حرا واآلخر

إلينا ألن كل زوج وزوجة جيب عليه الفرض يف نفسه دون صاحبه ويف نفسه لصاحبه ولعاام كلهم سواء ال 
لزوجاان  وختتلف احلدود ملن وقعت له وعليه وسواء يف ذلاك ا  .خيتلف القول فيه والقول يف نفي الولد

 :رأيتها تزين أو قال :وسواء قال الزوج .احملدودان يف قذف واألعميان وكل زوج جيب عليه فرض

وإذا قذف الزوج الذي ال حد عليه  .كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية .يا زانية :زنت أو قال
قة بينه وبينها وال ينفاي  امرأته وهي ممن عليه احلد أو ممن ال حد عليه فسواء وال حد عليه وال لعان وال فر

وكذلك املعتوه وكل مغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة  .الولد إن نفاه عنه وال طالق له لو طلقها
على العقل غري السكر ألن القول والفعل يلزم السكران وال يلزم الفعل وال القول من غلب على عقله بغاري  

 .م قبلها وإن كان عاقال فال يلزمه حد وال لعانوكذلك الصيب مل يستكمل مخس عشرة أو حيتل .سكر

ومن عزب عقله من مرض يف حال فأفاق يف أخرى فما صنع يف حال عزوب عقله سقط عنه وماا   :قال
 :وإن اختلف الزوجان فقالت املرأة .صنع يف احلال اليت يثوب فيها عقله لزمه طالق ولعان وقذف وغريه

يف حال إفاقيت ولئن كنت قذفتك ما قذفتك إال وأنا مغلوب على  ما قذفتك :قذفتين يف حال إفاقتك وقال
قذفتك  :عقلي فالقول قوله وعليها البينة إذا كانت املرأة تقر أو كان يعلم أنه يذهب عقله ولو قذفها فقال

ما كنت ذاهب العقل فإن مل يعلم أنه كان يف الوقت الذي قذفها فياه   :وعقلي ذاهب من مرض وقالت
 مرض قد يذهب عقله فيه فال يصدق وهو قاذف يلتعن أو حياد وإن علام ذلاك صادق     وقبله ومعه يف

وإذا كان الزوج أخرس يعقل اإلشارة واجلواب أو يكتب فيعقل فقذف العن باإلشارة  :قال .وحلف



 .قد قذفت ومل يلتعن حد إال أن يلتعن :أو حد فإن مل يعقل فال حد وال لعان وإن استطلق لسانه فقال

مل أقذف ومل ألتعن مل حيد وال ترد إليه امرأته بقوله مل ألتعن وقد ألزمناه الفرقة حبال ويسعه فيما  :وإن قال
ما طلقت مل نردها إلياه   :بينه وبني اهلل تعاىل أن ميسكها وكذلك لو طلق فألزمناه الطالق مث أفاق فقال

 ووسعه فيما بينه وبني اهلل تعاىل املقام عليها ولو أصابه 
   
 

 2018 :صفحة 
 
هذا من مرض تربصوا به حىت يفيق أو يطول ذلك به ويشري إشارة تعقل أو يكتب كتابا يعقال فيصاري     

وإذا كانت هي اخلرساء مل نكلفها لعانة إال أن تكون تعقل ألنه ال  :قال .كاألخرس الذي ولد أخرس
  .ه حقهمعىن هلا يف الفرقة وال نفي الولد وألاا غري قاذفة ألحد يسأل أن نأخذ ب

وإن  .ال جيب إال ببينة أو اعتراف وهي ال تعقال االعتاراف   :فعليها حق اهلل تعاىل قيل :فإن قيل 
كانت تعقل كما تعقل اإلشارة أو الكتابة التعنت وإن مل تلتعن حدت إن كانت ال يشك يف عقلها فإن شك 

هدين أنه قاذفها العان وإن مل   قذفتين فأنكر وأتت بشا :يف عقلها مل حتد إن أبت االلتعان ولو قالت له
ولو قذفها قبل  :قال .وليس إنكاره إكذابا لنفسه بقذفها إاما هو جحد أن يكون قذفها .يالعن حد

  .بلوغه بساعة مث بلغ فطلبت االلتعان أو احلد مل يكن هلا إال أن حيدث هلا قذفا بعد البلوأ

وال يكون على الزوج لعان حاىت   :قال .وكذلك لو قذفها مغلوبا على عقله مث أفاق بعد ذلك بساعة 
تطلب ذلك الزوجة فإن قذف الزوج زوجته البالغة فتركت طلب ذلك مل يكن عليه لعان وإن ماتت فتارك  

وإن اعترفت بالزنا الذي قذفها به مل يكن عليه لعان وإن شااء هاو أن    .ذلك ورثتها مل يكن عليه لعان
ولو كانت حمادودة يف زناا مث    .ولدا إن كان كان ذلك لهيلتعن ليوجب عليها احلد وتقع الفرقة وينفي 

وإن أردنا حده المرأتاه أو   .قذفها بذلك الزنا أو زنا كان يف غري ملكه عزر إن طلبت ذلك إن مل يلتعن
تعزيره هلا قبل اللعان أو بعد اللعان فأكذب نفسه وأحلق به ولدها فأرادت امرأته العفو عنه أو تركته فلام  

وال حنده إال بأن تكون طالبة حبدها غري عافية عنه ولو كانت زوجته ذمية فقذفها أو مملوكة أو  تطلبه مل حنده
إن التعنت خرجت من أن تعزر ووقعت  :جارية جيامع مثلها ومل تبلغ فقذفها بالزنا وطلبت أن يعزر قيل له

ت أن تلاتعن فكانات   الفرقة بينك وبني زوجتك وإن مل تلتعن عزرت وهي زوجتك حباهلا وإن التعنت وأب
  .كتابية أو صبية مل تبلغ مل تلتعن ومل حتد الكتابية البالغ إال أن تأتينا طالبة حلكمنا



حنن نلتعن التعنت اململوكة  :وإن قلن .وإن كانت مملوكة بالغة فعليها مخسون جلدة ونفي نصف سنة 
ية على االلتعان إال أن ترغاب يف أن  ليسقط احلد وال التعان على صبية ألنه ال حد عليها وال أجرب النصران

فاإن   .حتكم عليها فتلتعن فإن مل تفعل حددناها إن ثبتت على الرضى حبكمنا وإن رجعت عنه تركناهاا 
إن التعنت فرقنا بينك وبينها وإن انتفيت من  :كانت زوجته خرساء أو مغلوبة على عقلها فقذفها قيل له

 ة وإن مل محل أو ولدها فالعنت نفيناه عنك مع الفرق
   
 

 2019 :صفحة 
 
 .تلتعن فهي امرأتك وال جنربك على االلتعان ألنه ال حد عليك وال تعزير إذا مل تطلبه وهي ال يطلب مثلها  

وإن التعن فال حد على اخلرساء  :قال .وحنن ال ندري لعلها لو عقلت اعترفت فسقط ذلك كله عنك
وكذلك لو قاذف   .يلتعن الزوج أو حيد مل يكن ذلك هلموال املغلوبة على العقل ولو طلب أولياؤها أن 

أو قذف صغرية فطلب ذلك وليهاا مل   .امرأته وهي أمة بالغة فلم تطلبه فطلب سيدها أن يلتعن أو يعزر
يكن ذلك لواحد منهم وإاما احلق يف ذلك هلا فإن مل تطلبه مل يكن ألحد يطلبه هلا ما كانت حياة ولاو مل   

ال كبرية قذفها زوجها ومل تعفه الكبرية ومل تعترف حىت ماتت أو فورقت فطلباه  تطلبه واحدة من هؤالء و
وليها بعد موهتا أو هي بعد فراقها كان على الزوج أن يلتعن أو حيد للكبرية احلرة املسلمة ويعازر لغريهاا   

فإن مل  .ولو أن رجال طلق امرأته طالقأ ميلك فيه الرجعة مث قذفها يف العدة فطلبت القذف العن :قال
يفعل حد وإن التعن فعليها االلتعان فإن مل تلتعن حدت ألاا يف معاين األزواج وهكذا لو مضت العدة وقد 

وإذا كان الطالق ال ميلك فيه الرجعة فقذفها يف العدة أو كان ميلك فياه الرجعاة    :قذفها يف العدة قال
ينسبه إىل ذلك فطلبت حدها حد وال لعان  فقذفها بعد مضي العدة بزنا نسبه إىل أنه كان وهي زوجته أو مل

وإاما حددته إذا قذفها وهي بائن منه أاا غري زوجة  :قال .إن مل يكن ينفي به ولدا ولدته أو محال يلزمه
فاإن   .وال بينها وبينه بسبب النكاح ولد يلزم نسبه وال حكم من حكم األزواج فكانت حمصنة مقذوفة

أو حدث هلا ولد يلحق نسبه به فانتفى منه بأن قذفها والقذف كاان   أفرأيت إن ظهر هبا محل :قال قائل
إن شاء اهلل تعاىل كما أحلقت الولد به وإن كانت بائنا منه  :وهي غري زوجة كيف العنت بينهما قيل له

فكاذلك   .بأاا كانت زوجته فجعلت حكم ولدها منه غري حكمها منفردة دون الولد بأاا كانت زوجة
أال ترى أاا يف حلوق الولد بعد بينونتها منه كهي لو كانت معه  .الولد ألاا كانت زوجةالعنت بينهما ب



وكذلك يلتعن وينفيه وإذا نفى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الولد وهي زوجة فأزال الفراش كان الولاد  
لدت هذا الولاد  قد و :ولو قال رجل المرأته .بعد ما تبني أوىل أن ينفى أو يف مثل حاله قبل أن تبني

زنت به العن أو حد إذا طلبت ذلك وإذا العن نفي عناه وإن   :ما أردت فإن قال :وليس بابين قيل له
فإن طلبت احلد حلف ما أراد قذفها فإن حلف برىء وإن نكل حاد أو   .سكت مل ينف عنه ومل يالعن

قذفا وال أالعن بيناهما   قد تستدخل املرأة ماء الرجل فتحبل فلذلك مل أجعله :وذلك أنه يقال .العن
 حىت يقذفها بالزنا فيحد أو يلتعن ألنه 

   
 

 2020 :صفحة 
 
قد حبسك رجل أو فتشك أو نال منك ما  :املوضع الذي جعل اهلل عز وجل فيه اللعان ال غري ولو قال  

 :ولو قال هلاا  :قال .دون اجلماع مل يالعنها ألن هذا ليس بقذف يف زنا وعزر هلا إن طلبت ذلك

صابك رجل يف دبرك فطلبت ذلك حد أو العن ألن هذا مجاع جيب عليها به احلد وال حياد هلاا إال يف   أ
عبثت باك   :القذف جبماع جيب عليها فيه حد لو فعلته وحد على جمامعتها إذا كان حراما ولو قال هلا

غاب ذلك  ركبت أنت رجال حىت :ولو قال هلا .امرأة فأفحش مل حيد ومل يالعن ويعزر إن طلبت ذلك
زنيت قبل  :ولو قال هلا وهي زوجة .منه يف ذلك منك كان قذفا يالعن به أو حيد ألن عليهما معا احلد

زنيت وأنت امرأيت وال ولاد وال   :أن أنكحك فال لعان وحيد إن طلبت ذلك ولو قال هلا بعد ما تبني منه
ا زانية بنت الزانية وأمهاا حارة   ي :ولو قال المرأته .حبل ينفيه حد ومل يالعن ألنه قاذف غري زوجته

مسلمة غري حاضرة فطلبت امرأته حد أمها مل يكن هلا وإذا طلبته أمها أو وكيلهما حد هلا إن مل يأت بأربعة 
ومىت طلبت امرأته حدها كان عليه أن يلتعن أو حيد ولو طلبتاه مجيعا حاد   :قال .شهداء على ما قال
ومىت  .مل يلتعن حبس حىت يربأ جلده فإذا برأ حد إال أن يلتعن التعن المرأتك فإن :لألم مكانه وقيل له

  أنا ألتعن قبلت رجوعه وإن مل يبق :أىب اللعان فجلدته مث رجع فقال

 ID ' '      القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكارت املعادود أو
 حذفته قال 

  
 سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  



  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 ود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعد (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .ر عليهوال يكاد يقد  
  
 إاما حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إاما تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :إثبات اهلاء وحذفها فتقول فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
   
 

 2021 :صفحة 
 
   

 أين يكون اللعان  



لى املنرب فاإذا العان   روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم العن بني الزوجني ع :قال الشافعي رمحه اهلل 
احلاكم بني الزوجني مبكة العن بينهما بني املقام والبيت فإذا العن بينهما باملدينة العن بينهما على املنرب وإذا 

 .العن بينهما ببيت املقدس العن بينهما يف مسجده وكذلك يالعن بني كل زوجني يف مسجد كل بلد

فيلتعن مث يقيم املرأة قائمة فتلتعن إال أن يكون بأحدمها علة ال  ويبدأ فيقيم الرجل قائما واملرأة جالسة :قال
وإن كانت املرأة حائضا التعن  .يقدر على القيام معها فيلتعن جالسا أو مضطجعا إذا مل يقدر على اجللوس

وإن كان الزوج مسلما والزوجة مشركة الاتعن الازوج يف    .الزوج يف املسجد واملرأة على باب املسجد
وإن شاءت الزوجة املشركة أن حتضر الزوج يف املساجد كلها  .الزوجة يف الكنيسة وحيث تعظماملسجد و

إاما املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلارام    :حصرته إال أاا ال تدخل املسجد احلرام لقول اهلل تعاىل
مها فالعن بني الزوجني يف وإن أخطأ اإلمام مبكة أو املدينة أو غري :بعد عامهم هذا  قال الشافعي رمحه اهلل

مل يعد اللعان ألنه قد مضى اللعان عليهما وألنه حكم قد مضى بينهما وكذلك إن العن ومل  .غري املسجد
وإذا كان الزوجان مشركني العن بينهما معا يف الكنيسة وحيث يعظماان   :قال .حيضر أحدمها اآلخر

  .نهما يف جملس احلكموإذا كانا مشركني ال دين هلما حتاكما إلينا العن بي
  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :تصريح بنقله نعميتوقف فيه إذ ليس يف كالمه   
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 ثبت  أنه ملا :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  



 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .مسرت مخسا وأنت تريد األيا :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
   
 

 2022 :صفحة 
 
   

 أي الزوجني يبدأ باللعان  

وإن أخطاأ   .ويبدأ الرجل باللعان حىت يكمله فإذا أكمله مخسا التعنت املرأة :قال الشافعي رمحه اهلل 
احلاكم فبدأ باملرأة قبل الزوج فالتعنت أو بدأ بالرجل فلم يكمل اللعان حىت أمر املرأة تلتعن فالتعنت فاإذا  
أكمل الرجل اللعان عادت املرأة فالتعنت ولو مل يبق من لعان الرجل إال حرف واحد من قبال أن اهلل عاز   
وجل بدأ بالرجل يف اللعان فال جيب على املرأة لعان حىت يكمل الرجل اللعان ألنه ال معىن هلا يف اللعان إال 

تدفع احلد عن نفسها بااللتعاان وإال   مث جيب ألاا .رفع احلد عن نفسها واحلد ال جيب حىت يلتعن الرجل
حدت وإذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأيت احلاكم أو بعد ما أتاه قبل أن يأمره بااللتعان أو املرأة أو مها عااد  
أيهما بدأ قبل أمر احلاكم إياه بااللتعان ألن ركانة أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربه بطالق امرأته 

فأعاد النيب صلى اهلل عليه وسلم اليمني على ركانة مث رد إليه امرأته بعد حلفه بأمر رسول اهلل البتة وحلف له 
أخربناا   :صلى اهلل عليه وسلم ومل يرد امرأته إليه قبل حلفه بأمره أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قاال 

الين جاء إىل عاصم بان  حدثين ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخربه أن عوميرا العج :مالك قال
أرأيت يا عاصم لو أن رجال وجد مع امرأته رجأل أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل يل يا  :عمي فقال له

يا عاصام   :عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فلما رجع عاصم إىل أهله جاءه عومير فقال
 قد كره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسألة مل تأتين خبري :ماذا قال لك رسول اهلل فقال عاصم لعومير

واهلل ال أنتهي حىت أسأله فأقبل عومير حىت أتى رسول اهلل صالى اهلل علياه    :اليت سألته عنها فقال عومير
يا رسول اهلل أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعال   :وسلم وسط الناس فقال



قد أنزل فيك ويف صاحبتك فاذهب فأت هبا  فقال ساهل بان     : عليه وسلمفقال رسول اهلل صلى اهلل
لقاد كاذبت    :فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما فرغا قال عومير :سعد

فطلقها ثالثأ قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاال ابان    .عليها يا رسول اهلل إن أمسكتها
أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شاهاب   :كانت تلك سنة يف املتالعنني أخربنا الشافعي قالف :شهاب

يا عاصم سل يل رسول  :جاء عومير العجالين إىل عاصم بن عدي فقال :عن سهل بن سعد أخربه قال
يب اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجال فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم الان 

 صلى اهلل عليه وسلم فعاب 
   
 

 2023 :صفحة 
 
إنك مل تأتين خبري سألت رسول  :ما صنعت فقال :النيب صلى اهلل عليه وسلم املسائل فلقيه عومير فقال  

واهلل ألتني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فألساألنه   :اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعاب املسائل فقال عومير
 .لئن انطلقت هبا لقد كذبت عليها :زل عليه فيهما فدعا هبما فالعن بينهما فقال عوميرفأتاه فوجده قد أن

ففارقها قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  انظروها فاإن  
رة فاال أراه إال  جاءت به أسحم أدعج عظيم األليتني فال أراه إال قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وح

أخربنا عبد اهلل بن نافع  .فصارت سنة املتالعنني :كاذبا  فجاءت به على النعت املكروه قال ابن شهاب
أرأيات   :عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عوميرا جاء إىل عاصم فقاال 

صلى اهلل عليه وسلم فسأل النيب صلى  رجال وجد مع امرأته رجال فقتله أتقتلونه سل يل يا عاصم رسول اهلل
اهلل عليه وسلم فكره املسائل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعاهبا فرجع عاصم إىل عومير فأخربه أن النيب 

واهلل آلتني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاءه قد  :صلى اهلل عليه وسلم كره املسائل وعاهبا فقال عومير
قد أنزل اهلل عز وجل فيكماا    :فسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالنزل القرآن خالف عاصم 

كذبت عليها يا رسول اهلل إن أمسكتها ففارقها وما أمره النيب صالى اهلل   :القرآن فتقدما فتالعنا  مث قال
انظروها فإن جاءت به أمحار   :عليه وسلم فمضت سنة املتالعنني وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

صريا كأنه وحرة فال أحسبه إال قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعني ذا أليتني فال أحسابه إال قاد   ق
أخربنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن  :أخربنا الشافعي قال .صدق عليها  فجاءت به على النعت املكروه



إن جاءت به أشيقر   :قال سعيد بن املسيب وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
فجاءت به أديعج أخربنا سعيد بن ساامل   :سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه  قال

عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بين ساعدة أن رجال من األنصار جاء النيب صلى اهلل 
ه رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل اهلل يا رسول اهلل أرأيت رجال وجد مع امرأت :عليه وسلم فقال

قد قضى فياك    :عز وجل يف شأنه ما ذكر يف القرآن من أمر املتالعنني فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
فتالعنا وأنا شاهد مث فارقها عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فكانت السنة بعادمها أن   :ويف امرأتك  قال

 وكانت حامال فأنكره فكان ابنها يدعى إىل أمه أخربنا سفيان عن أيب  :اليفرق بني املتالعنني ق
   
 

 2024 :صفحة 
 
شهدت ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما حيدث حبديث املتالعنني فقال  :الزناد عن القاسم بن حممد قال  

ينة رمجتها  فقاال  لو كنت رامجا أحدا بغري ب  :أهي اليت قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :له ابن شداد
ال تلك امرأة كانت قد أعلنت أخربنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن عبد اهلل بان   :ابن عباس

حدثين أبو هريرة أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسالم   :يونس أنه مسع املقربي حيدث القرظي قال املقربي
أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم   :يه وسلمملا نزلت آية املالعنة قال النيب صلى اهلل عل :يقول

وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب  اهلل  .فليست من اهلل يف شيء ولن يدخلها اهلل تعاىل جنته
أخربنا  :مسعت سفيان بن عيينة يقول .تعاىل منه وفضحه به على رؤوس اخلالئق من األولني واألخرين  

  :ن جبري عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسالم قاال للمتالعانني   عمرو بن دينار عن سعيد ب

 :فقال .مايل :أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها  فقال يا رسول اهلل :حسابكما على اهلل عز وجل

ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك  
مسعت ابن عمار   :سفيان بن عيينة عن أيوب بن أيب متيمة عن سعيد بن جبري قال أخربنا .منها أو منه  

فرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني أخوي بين العجالن وقاال هكاذا بإصابعه املسابحة      :يقول
اهلل يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكماا تائاب      :وقال .والوسطى فقراا واليت تليها يعين املسبحة

بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رجال العن امرأته يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم وانتفى  أخربنا مالك
  .من ولدها ففرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهما وأحلق الولد باملرأة



 قل أشهد باهلل إين ملن الصادقني فيما رميت به  :اللعان أن يقول اإلمام للزوج :قال الشافعي رمحه اهلل 
مث يعود فيقوهلا حىت يكمل ذلك أربع  . زوجيت فالنة بنت فالن ويشري إليها إن كانت حاضرة من الزنا 

إين أخاف إن مل تكن صدقت أن تبوء بلعناة اهلل     :مرات فإذا أكمل أربعا وقفه اإلمام وذكره اهلل وقال
ناة اهلل إن كنات مان    وعلي لع  :فإن رآه يريد أن ميضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك

علي لعنة اهلل إن كنت من الكاذبني فيما   :قل :الكاذبني  موجبة إن كنت كاذبا فإن أىب تركه وقال
رميت به فالنة من الزنا  قال الشافعي فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنني أو أكثر قال ماع كال   

 :ن الزنا بفالن وفالن وفالن  وقال عند االلتعانأشهد باهلل أين ملن الصادقني فيما رميتها به م  :شهادة

 وعلي لعنة اهلل إن كنت من  
   
 

 2025 :صفحة 
 
الكاذبني فيما رميتها به من الزنا بفالن أو فالن وفالن وإن كان معها ولد فنفاه أو هبا حبل فانتفى منه قال   

 .نا وإن هذا الولد ولد زنا ما هو مين  أشهد باهلل إين ملن الصادقني فيما رميتها به من الز :مع كل شهادة

 :وإن هذا احلمل إن كان هبا محل حلمل من الزنا ما هو مين وقال يف االلتعاان   :وإن كان محال قال

وعلي لعنة اهلل إن كنت من الكاذبني فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ولد زنا ما هو مين فإذا قال هذا 
الشافعي وإذا أخطأ اإلمام ومل يذكر نفي الولد أو احلمل يف االلتعاان قاال   قال  .فقد فرأ من االلتعان

إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان وال تعيد املرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت مناه   :للزوج
فأراد  بعد التعان الزوج الذي أغفل اإلمام فيه نفي الولد واحلمل وإن أخطأ وقد قذفها برجل ومل يلتعن بقذفه

وأي الزوجني كان أعجميا التعن له بلسانه بشهادة  .الرجل حده أعاد عليه اللعان وإال حد له إن مل يلتعن
عدلني وأحب إيل لو كانوا أربعة وجيزىء عدالن يعرفان بلسانه فإن كان أخرس تفهم إشارته التعن باإلشارة 

أشهد باهلل إن زوجي فالنا وتشري   :تقولمث تقام املرأة ف :قال .فإن انطلق لسانه بعد اخلرس مل يعد
إليه إن كان حاضرا ملن الكاذبني فيما رماين به من الزنا  مث تعود حىت تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من 

احذري أن تبوئي بغضب من اهلل عز وجل إن مل  :الرابعة وقفها اإلمام وذكرها اهلل تبارك وتعاىل وقال هلا
فإن رآها وحضرهتا امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن مل حتضرها فرآها متضي تكوين صادقة يف أميانك 

وعلي غضب اهلل إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزنا  فإذا قالت ذلك فقاد    :قويل :قال هلا



ن وإاما أمرت بوقفهما وتذكريمها أن سفيان أخربنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن اب .فرغت من اللعان
عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر رجال حني العن بني املتالعنني أن يضع يده 

وسواء يف أميااا والتعااا العنها بنفي ولد أو محل  :إاا موجبة قال الشافعي :علي فيه عند اخلامسة وقال
 :قال .كل حال وإاما ينفى عنه هو أو يثبتأو بال واحد منهما ألنه ال معىن هلا يف الولد والولد ولدها ب

وسواء كل زوج وزوجة بالغني ليسا مبغلوبني على عقوهلما يف املوضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان 
به حرين أو مملوكني أو حر ومملوك وسواء الكافران أو أحدمها كافر يف القول الذي يلتعنان به وخيتلفان يف 

وإن مل يالعن بينهما اإلمام قائمني وال على املنرب أو مل حيضرمها أربع أو مل  :فيه قال املوضع الذي يلتعنان
  .حيضر أحدمها وحضر اآلخر مل يرد عليهما اللعان

  
   
 

 2026 :صفحة 
 
   

 ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة  
  
 ونفي الولد وحد املرأة  

الزوج الشهادة وااللتعان فقد زال فراش امرأته وال حتل له أبدأ  قال الشافعي فإذا أكمل :أخربنا الربيع قال 
وإاما قلت هاذا ألن   :قال .وإن أكذب نفسه مل تعد إليه التعنت أو مل تلتعن حدت أو مل حتد .حبال

الولد للفراش  وكانت فراشا فلم جيز أن ينفي الولد عن الفاراش    :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
أن رساول اهلل   :وقد أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمار  .الفراش فال يكون فراش أبداإال بأن يزول 

وكان معقاوال يف   :قال الشافعي رمحه اهلل .صلى اهلل عليه وسلم فرق بني املتالعنني وأحلق الولد باملرأة
بيه بيمينه والتعانه ال حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أحلق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أ

ومعقول يف إمجاع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه أحلق به الولد وجلد احلد  .بيمني أمه على كذبه بنفيه
وكيف يكون هلا معىن يف ميني الازوج   .ألن ال معىن للمرأة يف نفيه وأن املعىن للزوج مبا وصفت من نفيه

قاال   .ينفى عنها إاما عنه ينفى وإليها ينسب إذا نساب ونفي الولد وإحلاقه والولد بكل حال ولدها ال 



ولو مات  .الشافعي وإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته ألنه ال يزول النسب إال بزوال الفراش
 :ولو قالت :أو ماتت امرأته بعد كمال التعانه مل يتوارثا ألن الفرقة وقعت بالذي وقع به نفي الولد قال

ولو حلف األمياان   :قال .ذف بالزنا أو خرست أو ماتت فسواء الولد منفي والفرقة واقعةال ألتعن أو أق
كلها وبقي االلتعان أو حلف ثالثة أميان والتعن أو نقص من األميان أو االلتعان شيئا كانا حباهلما أيهما مات 

كله يف أن ال فرقة وال  وسواء إذا مل يتم اللعان :قال .ورثه صاحبه والولد غري منفي حىت يكمل االلتعان
وإن حلف اثنتني أو ثالثا مث هرب فالنكااح   :قال .نفي ولد لو جن أو عته أو غاب أو أكذب نفسه

وكذلك لو عته أو خرس أو برسم أو أصابه ما ال يقدر معه على الكالم أو  .حباله حىت يقدر عليه فيلتعن
ال ألتعن وطلبت أن  :فإن قال هو .عقله التعنما يذهب عقله فالنكاح حباله فمىت قدر عليه أو ثاب إليه 

وان مل تطلب أن حيد هلا فطلب ذلك رجل قذفها بزناه هبا كاان   .حيد هلا حد وهو زوجها والولد ولدها
وكذلك لاو   .وإن ماتت وطلب ذلك ورثتها ومل تكن عفت حدها كان ذلك هلم .ذلك له وحد له

فإن طلبته أو ورثتها فحد هلا مث طلبه الذي قذفها هبم  .مات املقذوف هبا وطلب ذلك ورثته كان ذلك هلم
 ولو قالت املرأة قبل أن يتم الزوج  .حيد له ألنه قذف واحد

   
 

 2027 :صفحة 
 
أنا ألتعن مل يكن ذلك عليها ولو أخطأ اإلمام فأمرها فالتعنت مل يكن ذلك شيء يدرأ به عان   :اللعان  

  .زوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدتومىت التعن ال .نفسها حد وال جيب به حكم

وإن كانت حني التعن الزوج حائضا فسأل الزوج أن تؤخر حىت تدخل املسجد مل يكان ذلاك عليهاا     
وإن امتنعت من  :قال .وأحلفت بباب املسجد فإن كانت مريضة ال تقدر على اخلروج أحلفت يف بيتها

يوم بارد أو ساعة صائفة ألن القتال ياأيت   وكذلك إن كان يف  .اليمني وهي مريضة فكانت ثيبا رمجت
حتد إذا التعن الازوج   :وإن كانت بكرا مل حتد حىت تصح وينقص الربد واحلر مث حتد وإاما قلت .عليها

قال الشافعي العذاب احلد فكان عليها أن حتد إذا الاتعن   .ويدرأ عنها العذاب  اآلية  :لقول اهلل تعاىل
ولو غابت أو عتهت أو غلبت على عقلها فإذا حضارت   :قال .عانالزوج ومل تدرأ عن نفسها بااللت

وثاب إليها عقلها التعنت فإن مل تفعل حدت وإن مل يثب إليها عقلها فال حد وال التعان ألاا ليست ممان  
أنا  :ال ألتعن وأمر بأن يقام عليه احلد فضرب بالسياط فلم يتمه حىت قال :عليها احلدود ولو قال الزوج



ائت  :ولو أتى على نفسه كما يقذف املرأة فيقال .نا ذلك منه وال شيء له فيما ناله من احلدألتعن قبل
 :ولو قيل للمرأة .أنا آيت هبم فيكون ذلك له :ال آيت هبا فيضرب بعض احلد مث يقول :ببينة فيقول

عن هبذا املعىن ولاو  أنا ألتعن تركت حىت تلت :التعين فأبت فأمر هبا يقام عليها احلد فأصاهبا بعضه مث قالت
قذف الرجل امرأته ونفى ولدها مث خرس أو ذهب عقله فمات الولد قبل أن يفيق فأخذ له مرياثه منه مث أفاق 

ولو قذف امرأته بولد فصدقته مل يكن عليه حد وال لعان هلا وال  .الزوج فالتعن ونفى الولد عنه رد املرياث
عنه بالتعانه صلى اهلل عليه وسلم الولد للفراش واألصال أن   ينفى لولد وإن صدقته حىت يلتعن الزوج فينفى

والزم للمعتوه وال احتياج إىل  .ولد الزوجة للزوج بغري اعتراف مات الزوج أو عاش ما مل ينفه أو يالعن
وال ينفى الولد عن الزوج إال يف مثل احلال اليت نفى فيها رسول اهلل صلى اهلل  :قال .دعوة ولد الزوجة

وذلك أن العجالين قذف امرأته وأنكر محلها فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فالعان   .معليه وسل
وأظهر العجالين قذفها عند استبانة محلها وإذا علم الزوج بالولد أمكناه   :قال .بينهما ونفى الولد عنه

إمكانا بينا مث نفاه  وإن علم وأمكنه احلاكم فترك ذلك وقد أمكنه .احلاكم فأتى احلاكم فنفاه العن بينهما
مل يكن ذلك له كما يكون أصل بيع الشقص صحيحا فيكون للشفيع أخذه إذا أمكنه فإن ترك ذلك يف تلك 

 وهكذا كل من له شيء  .املدة مل تكن له شفعة
   
 

 2028 :صفحة 
 
ه جااز  يف مدة دون غريها فمضت مل يكن له ولو جحد بأن يكون يعلم بالولد فيكون له نفيه حىت يقر ب  

وإمكان االنتفاء من الولد أن يعلم باه   :قال .بعد أن يكون الولد شيخا وهو خيتلف معه اختالف ولده
فإذا كان هذا هكذا فلم ينفه مل يكن له  .وميكنه أن يلقى احلاكم ويكون قادرا على لقائه أو له من يلقاه له

را فكان هذا فاملدة اليت ينقطع فيها فإذا كان حاض :ولو قال قائل .نفيه وال وقت يف هذا إال ما وصفت
أن يكون له نفيه فيها ثالثة أيام كان مذهبا حمتمال فإن مل يصل إىل احلاكم أو مرض أو شاغل أو حابس   

من أن اهلل تعاىل منع من  :فأشهد فيها على نفيه مث طلب بعدها كان مذهبا ملا وصفنا يف غري هذا املوضع
 .ى اهلل عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه مبقامه ثالثا مكةقضى بعذابه ثالثا وأن رسول اهلل صل

وإن كان  .وأي مدة قلت له نفيه فأشهد على نفيه وهو مشغول بأمر خياف فوته أو مبرض مل ينقطع نفيه
قد  :وإن قال :غائبا فبلغه فأقام وهو ميكنه املسري مل يكن له نفيه إال بأن يشهد أنه على نفيه مث يقدم قال



ولو كان حاضرا  .مل أعلم فالقول قوله :أو قال .ت بأاا ولدت ومل أصدق فأقمت فالقول قولهمسع
وإن كان مريضا ال يقادر علاى    :قال .مل أعلم أاا ولدت فالقول قوله وعليها البينة :ببلدها فقال

اليت ال يكون له  اخلروج أو حمبوسا أو خائفا فكل هذا عذر فأي هذه احلال كان فله أن ينفيه حىت تأيت املدة
ولو نفى رجل ولد امرأته قبل موهتا مث مات قبل أن يالعنها أو ماتات   .بعدها نفيه وهكذا إن كان غائبا

قبل أن ينتفي من ولدها مث انتفى منه التعن ونفاه وسواء كانت ميتة أو حية وإذا قذفها مث ماتت أو قذفها بعد 
  .حيدوه املوت وانتفى من ولدها فلم يلتعن فلورثتها أن

وإذا أقر الرجل حببل امرأته فولدت ولدا يف ذلك احلبال و   :الوقت يف نفي الولد قال الشافعي رمحه اهلل 
وإن قذفها مع نفياه فطلبات    .أكثر مث نفى الولد أو الولدين من احلمل مل يكن منفيا عنه بلعان وال غريه

مل تلدي هذا الولد الذي أقررت باه وال مان    :احلد حد هلا وإن مل تطلبه مل حيد هلا وإن مل يقذفها وقال
أقررت أن احلمل مين وأنا كاذب  :فإن قال .احلمل الذي أقررت به فالولد الحق وال حد هلا وال لعان

وال أقذفك أحلف ما أراد قذفها إذا طلبت ذلك فإن حلف مل حيد وإن مل حيلف فحلفت لقاد أراد قاذفها   
فلو أن رجال رأى امرأته حبلى فلم يقل يف حبلها شيئا مث  .واإلقرار باللسان دون الصمت :قال .حد

  :ال أو قال :ولدت فنفاه فيسأل هل أقررت حببلها فإن قال
   
 

 2029 :صفحة 
 
لعله  :أقررت حبملها وقلت .بلى :وإن قال .كنت ال أدري لعله ليس حبمل العن ونفاه إن شاء  

ه ولو ولدت ولدا وهو غائب فقدم فنفاه حني علم باه  ميوت فأستر عليها وعلى نفسي لزمه ومل يكن له نفي
قيال يل ومل   :قد علم به وأقر فقاال  :ولو قالت .مل أعلم به يف غيبيت كان له نفيه بلعان :وقال

فرد علاى   .ولو كان حاضرا أو غائبا فهىنء به .أصدق وما أقررت به حلف ما أقر بال وكان له نفيه
كن هذا أقرارا ألنه يكاىفء الدعاء بالدعاء وال يكون إقرارا كما لو قال له الذي هنأه به خريا ومل يقرر به مل ي

رجل بارك اهلل تعاىل لك يف تزوجيك أو يف مولودك فدعا له ومل يتزوج ومل يولد له مل يكان هاذا إقارارا    
  .بتزويج وال ولد

  
 ما يكون قذفا وما ال يكون  



والذين   :جل امرأته بالزنا صرحيا لقول اهلل عز وجلوال لعان حىت يقذف الر :قال الشافعي رمحه اهلل 
هو من الزنا الذي  :فإذا فعل فعليه اللعان إن طلبته وله نفي ولده ومحله إذا قال :يرمون أزواجهم  قال

ليس مين مث طلبت احلد فال حد وال  :ليس بابين أو رأى محال فقال :ولو ولدت ولدا فقال .رميتها به
مل أقذفها ولكنها مل تلده أو ولدتاه مان زوج    :مل قلت هذا فإن قال :لد فيقوللعان حىت يقفه يف الو

يلحقه نسبه إال أن تأيت بأربع نسوة يشهدن أاا ولدته وهي زوجته يف  .غريي قبلي وقد عرف نكاحها فال
إن ف .وقت يعلم أاا كانت فيه زوجته ميكن أن تلد منه عند نكاحها يف أقل ما يكون من احلمل أو أكثره

مل يكن النسوة أربع نسوة يشهدن فسألت ميينه ما ولدته وهي زوجته أو ما ولدته يف الوقت الذي إذا ولدته 
قاال   .فيه حلقه نسبه أحلفناه فإن حلف برىء وإن نكل أحلفناها فإن حلفت لزمه وإن مل حتلف مل يلزمه

للولد حقا يف نفسه وتركها اليمني ال أاا وإن مل حتلف لزمه الولد ألن  :وفيه قول آخر :الربيع رمحه اهلل
ولو جاءت بأربع نسوة يشهدن أااا   :قال الشافعي .يبطل حقه يف نفسه فلما مل حتلف فتربأ لزمه الولد

ولدته وهي زوجته أو يف وقت من األوقات يدل على أاا ولدته بعد تزوجيه إياها مبا ميكن أن يكاون مناه   
إذا  :وإاما قلت :قال .ها بستة أشهر فأكثر أحلقت الولد بهوحيددن حدا علمنا أن ذلك بعد ما تزوج

نفى الرجل محل امرأته ومل يقذفها بزنا مل أالعن بينهما ألنه قد يكون صادقا فال يكون هذا محال وإن نفاى  
وإن قذفها العنها ألنه إذا  .ال أالعنها وال أقذفها مل يالعنها ولزمه الولد :ولدا ولدته ومل يقذفها وقال

نها بغري فذف فإاما يدير أاا مل تلده وقد حكمت أاا قد ولدته وإاما أوجب اهلل عز وجل اللعان بالقذف الع
  .وال جيب بغريه

  
   
 

 2030 :صفحة 
 
وإذا العن الرجل امرأته بولد فنفيناه عنه مث جاءت بعده بولد لساتة أشاهر أو    :قال الشافعي رمحه اهلل  

بتوتة فهو ولده إال أن ينفيه بلعان فإن نفاه بلعان فذلك له وإذا ولدت امارأة  أكثر وما يلزم به نسب ولد امل
الرجل ولدين يف بطن فأقر باألول ونفى اآلخر أو أقر باآلخر ونفى األول فهو سواء ومها ابناه وال يكاون  

ماا ال  فإذا أقر بأحدمها مل يكن له نفي اآلخر الذي ولد معه يف بطن ك .محل واحد بولدين إال من واحد
وإذا  .يكون له نفي الولد الذي أقر به وان كان نفي أيهما نفي بقذف ألمه فطلبت حدها فعلياه احلاد  



ولدت ولدا فنفاه فمات الولد قبل يلتعن األب فإن التعن نفي عنه املولود ولو كان رجل جىن على املولاود  
إذا نفي عنه فهو غري أبيه وهكذا لاو  فقتله فأخذ األب ديته أو جىن عليه جنينا فأخذ األب ديته ردها األب 

ولو ولدت له ولدا فنفااه بلعاان مث    .ولد له ولدان فمات أحدمها مث نفامها فالتعن نفي عنه امليت واحلي
 :قال .ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه مجيعا ألنه حبل واحد وحد هلا إن كان قذفها وطلبت ذلك

اللعان األول يكفيين ألنه حبل واحد مل يكن ذلك له حىت  :وقالفإن نفاه  .ولو مل ينفه ومل يقر به وقف
وكذلك لو التعن من األول مث الثاين مث نفاى   .ولو ولدا معا مل يلتعن إال بنفيهما معا .يلتعن من اآلخر

  .الثالث التعن به أيضا ال ينفى ولد حادث إال بلعان به بعينه

قر باحلمل والولد أو مل ينفه كان الزما له ألاا قاد تازين   ولو قذف رجل امرأته وهبا محل أو معها ولد وأ 
زنيت وأنت  :ولو قال رجل المرأته .وهي حبلى منه ووالد منه ويلتعن للقذف أو حيد إن طلبت ذلك

زنيات   :زنيت وأنت نصرانية أو أمة أو قال المرأته :صغرية أو قال المرأته وقد كانت نصرانية أو أمة
ائمة أو زىن بك صيب ال جيامع مثله مل يكن عليه حد يف شيء من هذا وإن كان مستكرهة أو أصابك رجل ن

وإن كان أوقع هذا عليها وهي امرأتاه ومل   .أوقع هذا عليها قبل نكاحها مل يكن عليه لعان وعزر لألذى
 .لألذى ينسبه إىل حني مل تكن له فيه امرأة فال حد عليه وإن التعن فال يعزر وتقع الفرقة وإن مل يلتعن عزر

إذا قدم فالن  :أو قال المرأته .إن تزوجتك فأنت زانية أو إذا تزوجتك فأنت زانية :ولو قال المرأة
إن اخترت نفسك فأنت زانية فال حد وال لعان ويؤدب إن طلبت ذلك على  :فأنت زانية أو خريها فقال

يا زانية  :و قال رجل المرأتهول .إظهار الفاحشة قبل أن ينكحها وقيل أن ختتار وبعد النكاح واالختيار
عنيت أنه أصابين وهو زوجي حلفت وال شيء  :زنيت بك وطلبا معا ماهلما سألناها فإن قالت :فقالت

 عليها ألن إصابته إياها ليست بزنا وعليه أن يلتعن أو حيد وإن 
   
 

 2031 :صفحة 
 
ليه ألاا مقرة بالزنا وال لعان ولو زنيت به قبل أن ينكحين فهي قاذفة له وعليها احلد وال حد ع :قالت  

أنت أزىن ماين   :أنت أزىن مين فعليه احلد أو اللعان وال شيء عليها يف قوله :يا زانية فقالت :قال هلا
أنت أزىن من فالنة مل يكن هاذا قاذفا وال    :ولو قال هلا .ألنه ليس بقذف بالزنا إذا مل ترد به القذف

أنت أزىن الناس  :ولو قال هلا .اد به القذف فعليه احلد أو اللعانلعان وال حد ويؤدب يف األذى فإن أر



أنت أزىن من فالنة ولو قاال   .وهذا ألن هذا أكرب من قوله .مل يكن قاذفا إال بأن يريد القذف ويعزر
يا مال وحلاارث ياا    :يا زان كان عليه احلد أو اللعان وهذا ترخيم كما يقول الرجل ملالك :المرأته

زنأت يف اجلبل أحلفناه باهلل ما أراد قذفها بالزنا وال لعان وال حد ألن زناأت يف   :هلا ولو قال .حار
يا زانية فعليها احلد ألاا قد أكملت القذف وزادته حرفاا أو   :ولو قالت له هي .اجلبل رقيت يف اجلبل

هي غري زوجة زنيت قبل أن أتزوجك حد وال لعان ألنه أوقع القذف و :وإذا قال الرجل المرأته .اثنني
زنيت وأنت  :إذا قال المرأة له بالغ .ولو جعلته يالعن ألنه إاما تكلم بالقذف اآلن جعلته يالعن أو حيد

ولو قذف رجل امرأة بالزنا قبل أن ينكحهاا   .صغرية ولكين أنظر إىل يوم تكلم به ألن القذف يوم يوقعه
لو قذفها بالزنا ومل تطلبه باحلاد حاىت   و .فطلبته باحلد حد وال لعان ألن القذف كان وهي غري زوجة

نكحها مث قذفها والعنها وطلبته حبد القذف قبل النكاح حد هلا ولو مل يالعنها حىت حده هلاا اإلماام يف   
القذف األول مث طلبته بالقذف بعد النكاح العن أو حد ولو طلبته هبما معا حده بالقذف األول وعارض  

ده أيضا ألن حكمه قاذفا غري زوجة احلد وحكمه قاذفا زوجة حد أو عليه اللعان بالقذف اآلخر فإن أىب ح
فإذا التعن فالفرقة واقعة بينهما وإن مل أحده وأالعن بينهما مل يكن حده يف القذف بأوجب علاي   .لعان

وإذا جاز طرح اللعان  .من محله على اللعان أو احلد يف القذف اآلخر وكان لغريي أن ال حيده وال يالعن
وكذلك لو قذفها وامرأة معهاا أجنبياة يف    .جة وحد أو طرح احلد باللعان جاز طرحهما معابقذف زو

ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة أو كلماات   :كلمة واحدة حد لألجنبية والعن امرأته أو حد هلا
فقمن معا أو متفرقات العن كل واحدة منهن أو حد هلا وأيتهن العن سقط حدها وأيتهن نكال عان أن   

وإذا تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن فأيتاهن   .يلتعن حد هلا إذا طلبت حدها ويلتعن هلن واحدة واحدة
بدأ اإلمام هبا بغري قرعة رجوت لإلمام أن ال يأمث ألنه ال ميكنه أن يأخذ ذلك إال واحدا واحادا إذا طلبتاه   

 ولو قذف رجل امرأته بزنايني يف  .واحدة واحدة
   
 

 2032 :صفحة 
 
وكذلك لو قذف امرأة أجنبية مارتني كاان حادا     .لكه التعن مرة أو حد مرة ألن حكمهما واحدم  

ولو قاال رجال    .ولو قذف رجل نفرا بكلمة واحدة أو كلمات كان لكل واحد منهم حده .واحدا
أي أنت طالق ثالثا أو طالق واحدة مل يبق له عليها من الطالق إال هي أو طالق ومل يدخل هبا أو  :المرأته



يا زانية حد وال لعان إال أن يكون ينفي باه   :طالق ما كان ال رجعة له عليها بعده وأتبع الطالق مكانه
يا زانية  :ولو بدأ فقال .فإذا ولدت التعن فإن مل تلد حد .ولدا أو محال فيالعن للولد ويوقف احلمل

ثالثا يا زانية حد وال لعان إال أنت طالق  :ولو قال .أنت طالق ثالثا التعن ألن القذف وقع وهي امرأته
ولو قذف رجل امرأته فصدقته مث رجعت فال حد وال لعان إال أن  .أن ينفي ولدا فيالعن به ويسقط احلد

ولو قذف رجل امرأته مث زنت بعد القذف أو وطئت وطأ حراما فال حاد   .ينفي ولدا فال ينفى إال بلعان
وإذا قذف رجل امرأته  .عن فيثبت عليها احلد إن مل تلتعنأو يريد أن يلت .ولدا .وال لعان إال أن ينفي

فارتدت عن اإلسالم وطلبت حدها العن أو حد ألن القذف كان وهي زوجة مسلمة ولو كان هو املرتاد  
وال يشبه هذا أن يقذفها مث تزين ألن زناها دليل على صدقه بزنيتها وردهتا ال تدل على أااا   .كان هكذا

املسلم ذمية فقذفها مث أسلمت فطلبت حدها العن أو عزر وال حد ألن القاذف   وإذا كانت حتت .زانية
وإذا ملك الرجال امرأتاه أمرهاا     .كان وهي كافرة وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صبية فبلغت

فاختارت نفسها مث قذفها فإن كان الطالق ميلك فيه الرجعة العن أو حد فإن كان ال ميلك الرجعة حد وال 
وإذا طلق املالعن امرأته مل يقاع   .إن قذفها مث طلقها ثالثا العن ألن القذف كان وهي زوجةف .يالعن

وإذا العن الرجل امرأته ونفى عنه ولدها مث أقر به وأكذب  .عليها الطالق وللمالعنة السكىن وال نفقة هلا
دها فلم حيد حىت وهكذا لو أقر به األب وهو مريض فطلبت ح .نفسه حد إن طلبت احلد وأحلق به الولد

مات فهو ابنه يرثه ويثبت نسبه منه وإن مل حيد ألمه ولو كانت املسألة حباهلا وكان االبن هو امليات واألب  
هو احلي فادعاه بعد املوت ولالبن مال أو ال مال له أو له ولد أو ال ولد له ثبت نسبه منه وورثه األب ولو 

كان الولد املنفي عن أبيه منع مرياثه من قبال أبياه يف    ولو .كان قتل فانتسب إليه أخذ حصته من ديته
حياته ألنه كان منفيا عن مرياثه الذي منعه ألن أصل أمره أن نسبه ثابت فإنه إاما هو منفي ما كاان أباوه   

وإذا التعن الزوجان بولد أو غري ولد مث قذف الزوج امرأته اليت العن فال  .مالعنا مقيما على نفيه باللعان
 كما لو حد هلا  حد عليه
   
 

 2033 :صفحة 
 
بقذف فقذفها مل حيد ثانية واي عن قذفها فإن انتهى وإال عزر وإذا قذفها غري الزوج الذي العنها فعلياه    

لست ابن فالن أحلف ما أراد قذف أمه وال حد عليه ألناا قاد    :وإذا قال رجل البن مالعنة .احلد



انه ابنه أو يكذب نفساه   :دناه ولو قال بعد ما يقر الذي نفاهحكمنا أنه ليس أبيه ولو أراد قذف أمه حد
لست ابن فالن كان قاذفا ألمه فإن طلبت احلد حد هلا إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة عزر 

أنت أمة أو كافرة فعليها البينة أاا حرة مسلمة والقول قوله مع ميينه إن مل  :وإذا قذف الرجل املرأة فقال
وإن مل تطلبه  .ينة ألنه يؤخذ منه احلد ولو ادعى األب الولد فطلبت املرأة حدها حد هلا ولزمه الولدتكن ب

لزمه الولد وال حيد ومىت طلبته حد هلا ولو قذفها قبل احلد مث طلبت منه احلد حد هلا حدا واحدا ألن اللعان 
األب بالولد وبعده ولو قامت بينة علاى  بطل وصار مفتريا عليها مرتني فأما األجنيب فيحد هلا قبل اعتراف 

ولو أقامت بينة أناه   .األب أنه أكذب نفسه يف اللعان أو أقر بالولد لزمه وإن جحد وحد إن طلبت احلد
ياا زانياة مث    :قذفها وأكذب نفسه حد ومل يلتعن إذا طلبت وإن جحد ذلك كله ولو قال رجل المرأته

  .هذا ظاهر التزنيةعنيت زنأت يف اجلبل حد أو العن ألن  :قال

فإن مل حيلف حد  .يا زانية يف اجلبل أحلف ما أراد إال الرقي يف اجلبل وال حد :ولو وصل الكالم فقال 
يا فاجرة أو يا خبيثة أو يا جرية أو يا غلمة أو يا ردية أو  :ولو قال هلا .هلا إذا جاءت لقد أراد القذف

يا غلمة أو ياشبقة أو ما  :زنيتها وعزر يف أذاها ولو قال هلامل أرد الزنا أحلفه ما أراد ت :يا فاسقة وقال
أنت حتبني اجلماع أو حتبني الظلمة أو حتبني  :أشبه هذا مل يكن يف شيء من هذا قذف وكذلك لو قال هلا

  .اخللوات فعليه يف هذا كله إن طلبت اليمني ميينه
  

 ID ' '    اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلاة  مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار
 وجزء منها 

  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 الزخمشري ألاما إاما قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب و  
  



 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإ  
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 الشهادة يف اللعان  

إذا جاء الزوج وثالثة يشهدون على امرأته معا بالزنا العن الرجل فاإن مل   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ألن حكم الزوج غري حكم الشهود والشهود ال يالعنون حبال ويكونون عند أكثار املفاتني    .يلتعن حد

مل يتموا أربعة والزوج منفردا يالعن وال حيد وإذا زعم الزوج أنه رآها تزين فبني أااا قاد   قذفة حيدون إذا 
وترته يف نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد ضرب من أجل ما يبقى علياه  

كثر من هذا تكااد تبلاغ   من العار يف نفسه بزناها عنده على ولده فال عداوة تصري إليهما فيما بينها وبينه أ
وحنن ال جنيز شهادة عدو على عدوه واألجنيب يشهد عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواء قاذف   .هذا

الزوج امرأته أو جاء شاهدا عليها بالزنا هو بكل حال قاذف فإن جاء بأربعة يشهدون على املارأة بالزناا   
وإن قذفها وانتفاى مان    .يلتعن فينفي الولدحدت ومل يالعن إال أن ينفي ولدا هلا بذلك الزنا فيحد أو 

محلها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا مل يالعن حىت تلد فيلتعن إن أراد نفي الولد فإن مل يلتعن مل ننفاه  
عنه ومل حتد حىت تلد مث حتد بعد الوالدة ولو جاء بشاهدين يشهدان على إقرارمها بالزنا وهي جتحد فال حد 

ولو كان الشاهدان ابنيه منها أو من غريها مل جنز شهادهتما وال جتوز شاهادة   .لعان عليها وال عليه وال
وال  .ولو كان الشاهدان ابنيها من غريه جازت شهادهتما عليها ألاما يبطالن عنه حدها .الولد لوالده

ك ولدا مل يثبت عليها باالعتراف شيء من احلد إال أن تشاء هي أن يثبت عليها فتحد وإن كان نفى مع ذل
ينف عنه حىت يلتعن هو ولو شهد ابنا املرأة على أبيهما أنه قذف أمهما واألب جيحد واألم تدعي فالشهادة 
باطلة ألاما يشهدان ألمهما وكذلك لو شهد أبوها وابنها أو شهد رجال وامرأتان ال جتوز شهادة النساء يف 

ن هلا على زوج هلا غري أبيهما أنه قاذفها أو علاى   ولو شهد المرأة ابنا .غري األموال وما ال يراه الرجال



أجنيب أنه قذفها مل جتز شهادهتما ألمهما ولو شهد شاهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنا ياوم اخلمايس   
وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم اخلميس وهو جيحد مل يكن عليه حد وال لعان ألن اإلقارار  

ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم اخلميس وشهد آخر أنه قذفها بالزنا ياوم   .بالقذف غري قول القذف
يا ولد الزنا  :ولو شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا واآلخر أنه قال البنها منه .اجلمعة مل جتز شهادهتما

حلف بارىء   مل جتز الشهادة فإذا مل جتز فال حد وال لعان وإن طلبت أن حيلف هلا أحلف باهلل ما قذفها فإن
 وإن نكل حلفت لقد 
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 .وكذلك لو ادعت عليه القذف ومل تقم عليه شاهدأ حلف .قذفها مث قيل له إن التعنت وإال حددت  

ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية وآخر أنه قذفها بالعربية يف مقام واحد أو مقاامني فساواء ال جتاوز    
زىن بك فاالن   :م غري الكالم اآلخر ولو شهد عليه شاهد أنه قال هلاالشهادة ألن كل واحد من هذا كال

زىن بك فالن رجل آخر مل جتز الشهادة ألن هذين قذفان مفترقان بتسامية رجلاني    :وآخر أنه قال هلا
إن التعنت فاال   :ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب احلد وجاء الرجل يطلب احلد قيل له .مفترقني

وإن جاء الرجل يطلب احلد قبل املرأة  .تلتعن حددت هلما حدا واحدا ألنه قذف واحد حد للرجل وإن مل
واملرأة ميتة أو حية التعن وبطل عنه احلد فإن مل يلتعن حد وكذلك إن كانت املرأة حية ومل تطلب احلد أو 

تلاتعن  إن شئت التعنت فدرأت حد املرأة والرجل وإن شائت مل   :ميتة ومل يطلب ذلك ورثتها قيل له
فحددت أليهما طلب فإن جاء األخر فطلب حده مل يكن له ألن حكمه حكم الواحاد إذا كاان لعاان    

وإذا شهد عليه شاهدان أنه قذف أمهما وامرأته يف كلمتني متفرقتني جازت شهادهتما لغري أمهما  .واحد
يكونا أو كانت إحدامها  وبطلت ألمهما وسواء كانت املقذوفة مع أمهما امرأة القاذف وأمهما امرأته أو مل

وإن شاهد   .وإذا شهد شاهدان على زوج بقذف حبس حىت يعدال فيحد أو يلتعن .ومل تكن األخرى
 .وال يقبل يف رجل يف حد وال لعان .شاهد فشاءت أن حيلف أحلف وإن مل تشأ مل حيبس بشاهد واحد

ة له غري أمهما جازت شهادهتما ألاما وإذا شهدا ابنا الرجل على أبيهما وأمهما امرأة أبيهما أنه قذف امرأ
ولو  .شاهدان عليه حبد ولألب أن يلتعن وليس ذلك عليه فالتعانه إحداث طالق ومل يشهدا عليه بطالق

ترد شهادهتما ألن أمهما تنفرد بأبيهما وما هذا عنده ببني ألن  :شهدا أنه طلق امرأة له غري أمهما فقد قيل



جتوز شهادته فال  :م يف هذا جر منفعة إىل أمهما بشهادهتما وكل من قلتألبيهما أن ينكح غريها وال أعل
جتوز حىت يكون عدال ولو أن شاهدين شهدا على رجل يقذف امرأته أو غريها مث ماتا مضى عليه احلاد أو  

وكذلك لو عميا ولو تغريت حاهلما حىت يصريا ممن ال جتوز شهادهتما بفسق فال حد وال لعاان   .اللعان
وتقبل الوكالة يف تثبيات   :قال .نا يوم يكون احلكم باحلد واللعان غري جمروحني يف أنفسهماحىت يكو

البينة على احلدود فإذا أراد القاضي يقيم احلد أو يأخذ اللعان أحضر املأخوذ هلا احلد واللعان إن كانت حية 
شاهادهتما مث بلاغ   وإذا شهد شاهدان على قذف ومها صغريان أو عبدان أو كافران فأبطلناا   .حاضرة

 الصغريان وعتق العبدان 
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وأسلم الكافران فأقامت املرأة البينة بالقذف أجزنا شهادهتم ألنا ليس إاما رددناها بأن مل يكونوا شاهودا    

عدوال يف تلك احلال وسواء كانوا عدوال أو مل يكونوا عدوال ولو كان شهد على ذلك حاران مسالمان   
أنفسهما فأبطلت شهادهتما مث عدال وطلبت املرأة حدها مل يكن هلا من قبل أنا حكمنا علاى  جمروحان يف 

ولاو شاهد    .هذين بأن شهادهتما باطلة ومثلهما يف تلك احلال قد يكون شاهدا لو كان عدال غري عدو
قاموا الشهادة هؤالء على رؤية أو مساع يثبت حقا ألحد أو عليه يف تلك احلال اليت ال جيوز فيها شهادهتم وأ

وكذلك أن يكون عدوان لرجل أو فاسقان مسعاا رجاال    .عليه يف احلال اليت جيوز فيها شهادهتم أجزهتا
يقذف امرأة فلم تطلب ذلك املرأة أو طلبته فلم يشهدا حىت ذهبت عداوهتما للرجال أو عادال جاازت    

والصبيان والكفار مث ال يقيماون  شهادهتما ألنه مل حيكم برد شهادهتما حىت يشهدا وكذلك العبيد يسمعون 
فإذا قذف الرجل امرأته فأقر أو أقامات   .الشهادة إال بعد أن يبلغ الصبيان أو يعتق العبيد ويسلم الكفار

عليه بينة فجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا فال حد عليه وال لعان وال عليها وال يقام عليها حاد  
ولو جاء  .أربعة حىت تقر هي وتثبت على اإلقرار حىت يقام عليها احلد بأحد شهد عليها بإقرار وإن كانوا

بشاهد وامرأتني يشهدون على إقرارها بالزنا فال حد عليها وال يدرأ عنه احلد ألن شهادة النساء ال جتوز يف 
 وحد وكذلك لو شهد عليها ابناها منه باإلقرار بالزنا كانت شهادهتما ألبيهما باطال .هذا وحيد أو يالعن

ولو عفت امرأته عن القذف أو أجنبية مث أرادت القيام به عليه بعد العفو مل يكن هلا ولو أقرت  .أو العن
ولو شهد شاهدان على رجل قد ادعيا عليه أنه قذفهما مث شهدا أنه  .بالزنا فال حد وال لعان على الزوج



ن دعوامها عليه القذف عداوة وخصاومة  قذف امرأته أو قذف امرأته مث قذفهما مل أجز شهادهتما للمرأة أل
ولو عفوا القذف مل أجز شهادهتما عليه المرأته إال أن ال يشهدا عليه إال بعد عفومها عنه وبعد أن يرى ماا  
بينه وبينهما حسن ال يشبه العداوة فأجيز شهادهتما المرأته ألين قد اختربت صلحه وصلحهما بعد الكاالم  

وإذا أقرت املرأة بالزنا مرة فال حد  .مني وال جيرحان بعداوة وال خصومةالذي كان عداوة وليسا له خبص
على من قذفها وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فأقام الزوج شاهدين أاا كانت أمة أو ذمياة  

 ولو كان شاهدا املرأة شهدا أاا كانت يوم قذفها .يوم وقع القذف فال حد وال لعان ويعزر إال أن يلتعن
ولو  .حرة مسلمة ألن كل واحدة من البينتني تكذب األخرى يف أن هلا احلد فال حيد ويعزر إال أن يلتعن

 مل 
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كانت حرة يوم قذفت وال مسلمة وهي حني طلبات   :يقم بينة وشهد شاهداها على القذف ومل يقوال  

القول قوله ودرأت احلد عنه حىت تقايم   كانت يوم قذفتها أمة أو كافرة كان :حرة مسلمة فقال الزوج
البينة أاا كانت حرة مسلمة فإن كانت حرة األصل أو مسلمة األصل فالقول قوهلا وعليه احلد أو اللعان إال 

وإذا قذف الرجل امرأته فادعى  :قال الشافعي رمحه اهلل .أن يقيم البينة على أاا كانت مرتدة يوم قذفها
قرة بالزنا وسأل األجل مل يؤجل يف ذلك أكثر من يوم أو يومني فإن مل يأت ببينة حد بينة على أاا زانية أو م

قذفتك وأنت صغرية فالقول قوله وعليهاا   :وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته وهي بالغة فقال .أو العن
برية مل يكن هاذا  البينة أنه قذفها كبرية ولو أقام البينة أنه قذفها وهي صغرية وأقامت هي البينة أنه قذفها ك

ولاو   .قذف يف الصغر وقذف يف الكرب وعليه احلد إال أن يالعن :اختالفا من البينة وكان هذان قذفني
كانت صبية  :كانت حرة مسلمة بالغة وشهود الرجل :اتفق الشهود على يوم واحد فقال شهود املرأة

خرى ولو أقامت املرأة بينة أن الزوج أو غري مسلمة فال حد وال لعان ألن كل واحدة من البينتني تكذب األ
أقر بولدها مل يكن له أن ينفيه فإن فعل وقذفها فمىت أقامت املرأة البينة أن زوجها قذفها بعد أو أقر أخذ هلا 
حبدها إال أن يالعن فارقها أو مل يفراقها ولو فارقها وكانت عند زوج غريه فطلبت حدها حد هلاا إال أن  

الرجال   :أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء :قال :ل الشافعييلتعن أخربنا الربيع قا
يالعنها قال الشافعي من حلاف   :يقول المرأته يا زانية وهو يقول مل أر ذلك عليها أو عن غري محل قال



ومن حلف بشيء غري اهلل فلايس حباالف وال    .باهلل أو باسم من أمساء اهلل تعاىل فعليه الكفارة إذا حنث
ومن أوجب على نفسه شيئا جيب عليه  .واملويل من حلف بالذي يلزمه به كفارة .كفارة عليه إذا حنث

إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو يف معىن املويل ألنه مل يعد إن كان ممنوعا من اجلمااع إال  
من أوجب على نفسه شيئا ال جيب و .بشيء يلزمه ما ألزم نفسه مما مل يكن يلزمه قبل إجيابه أوكفارة ميني

  .عليه ما أوجب وال بدل منه فليس مبول وهو خارج من اإليالء

األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي رضي اهلل عنه ويليه إن شاء اهلل اجلزء  :مت اجلزء اخلامس من كتاب 
   أصل حترمي القتل -كتاب اجلراح   :السادس وأوله

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور  :أفصح هذا إن ثبت
  فإن
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
   
 


